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EPÍGRAFE 

“A menos que modifiquemos a 

nossa maneira de pensar, não seremos 

capazes de resolver os problemas 

causados pela forma como nos 

acostumamos a ver o mundo”. (Albert 

Einstein) 

 



RESUMO 

Este presente estudo de natureza interventiva teve como principal objetivo a 
transformação do processo de interpretação de textos informativos por parte de um 
grupo de alunos de uma escola profissionalizante da cidade de Caçador/SC. 
Participaram desse estudo 60 estudantes, sendo estes de duas turmas de 
aprendizagem industrial. Como instrumento para diagnosticar o nível em 
compreensão de leitura nesses participantes, foi utilizada a Técnica de Cloze, a qual 
foi muito bem avaliada como instrumento para avaliação da compreensão por autores 
de estudos que foram analisados no decorrer desse estudo. Além do diagnóstico, esse 
estudo pretendia implementar unidades de leitura utilizando a Técnica Cloze, como 
prática ou exercício de interpretação-compreensão. Com esse estudo foi possível 
evidenciar que há estudos com a técnica no que se diz respeito ao Ensino 
Fundamental, Médio e Superior, porém com relação a Educação Profissional, até o 
presente momento em que se passou esse estudo não foi encontrada nenhuma 
evidência. Para esse estudo, foram utilizados na Técnica de Cloze textos informativos, 
os quais são bastante utilizados na escola em que o presente estudo foi aplicado. 
Outro fator analisado por esse estudo é de que a leitura pode, sim, ser um instrumento 
para construção da autonomia e cidadania, afinal, atualmente não podemos nos 
contentar com conhecimento que nos é apresentado no momento em que 
participamos de uma aula; o mundo é competitivo, é veloz, então precisamos estar 
sempre nos atualizando. Um ponto a ser destacado é que a Técnica de Cloze, pode 
ser uma excelente aliada na compreensão dos mais variados textos e temas, podendo 
ser caracterizada como um instrumento que pode gerar a interdisciplinaridade se 
aplicada com objetivo pré-definido. Os resultados obtidos com esse presente estudo 
apresentaram que o teste de Cloze pode ser eficiente se aplicado à turmas da 
Educação Profissional. 
 

Palavras-chave: Técnica Cloze. Compreensão de Textos. Leitura e Autonomia. 
 
 
 



ABSTRACT 

This main interventional study had as main objective the transformation of the process 
of interpretation of informative texts by a group of students of a vocational school in 
the city of Caçador / SC. Sixty students participated in this study, two of them being 
industrial learning groups. As a tool to diagnose the level of reading comprehension in 
these participants, the Cloze Technique was used, which was very well evaluated as 
an instrument to evaluate the comprehension by authors of studies that were analyzed 
during this study. In addition to the diagnosis, this study aimed to implement reading 
units using the Cloze Technique, as a practice or interpretation-comprehension 
exercise. With this study it was possible to show that there are studies with the 
technique in what concerns to Elementary, Middle and High School, but in relation to 
Vocational Education, until the present moment in which this study was passed, no 
evidence was found. For this study, informative texts were used in the Cloze 
Technique, which are widely used in the school where the present study was applied. 
Another factor analyzed by this study is that reading can be an instrument for the 
construction of autonomy and citizenship, after all, nowadays we can not be satisfied 
with the knowledge that is presented to us when we participate in a class ; the world is 
competitive, it is fast, so we need to be always updating ourselves. One point to be 
highlighted is that the Cloze Technique can be an excellent ally in the understanding 
of the most varied texts and themes, and can be characterized as an instrument that 
can generate interdisciplinarity if applied with a predefined purpose. The results 
obtained with this present study showed that the Cloze test can be efficient if applied 
to the Professional Education classes. 
 

Keywords: Cloze Technique. Comprehension Texts. Reading and Autonomy. 
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INTRODUÇÃO 

O meu envolvimento profissional com a área de educação iniciou-se em 2008, 

durante o meu curso de graduação em Letras - Trilíngue na Universidade Alto Vale 

Rio do Peixe (UNIARP). Língua portuguesa foi uma área que sempre me atraiu. De 

2009 a 2010 estagiei numa escola de educação infantil de Caçador, onde vivi 

significativas experiências e pude perceber, já nesse período, que uma das maiores 

dificuldades dos alunos na área de língua portuguesa é a interpretação textual.  

As dificuldades dos estudantes com a interpretação de textos ganharam 

contornos mais definidos durante o meu estágio de língua portuguesa, quando me 

propus a trabalhar com crônicas junto a uma turma de oitava série. Quando solicitava 

que os estudantes fizessem a leitura e a interpretação de textos, percebia que eles 

não sabiam operar objetivamente as ideias ou cegamente repetiam respostas 

padronizadas dos livros didáticos.  

No ano de 2012, tive a oportunidade de retornar a uma escola de ensino 

profissionalizante de Caçador, onde anteriormente já havia feito um estágio, para 

trabalhar como professora. Desde então os interlocutores de minhas ações como 

professora variam bastante – esses possuem idades que vão dos 14 aos 24 anos para 

os cursos em que a pesquisa será aplicada, os quais são voltados para jovens que 

queiram iniciar sua carreira profissional. Sendo que os mesmos acontecem de 

maneira gratuita e possibilitam que os aprendizes tenham um primeiro contato com 

situações reais do ambiente profissional. Vale ressaltar que esses discentes vêm para 

essa escola pela indicação de uma empresa. Esses cursos são de nível médio e 

qualificam o aluno de maneira teórica e prática, possibilitando o acesso mais rápido 

ao mercado de trabalho. 

Independentemente do tipo de curso, desde que iniciei minhas atividades 

profissionais percebo, como já foi dito, a grande dificuldade que os alunos têm para 

interpretar textos. Cabe destacar que, por ser uma escola profissionalizante, utilizam-

se muitos artigos de natureza técnica, o que, no meu ponto de vista, restringe ou 

dificulta ainda mais a leitura dos alunos. Na maioria dos casos, por mais que os alunos 

se interessem pelo tema, a natureza técnica e a estrutura dos textos dificultam a sua 

interpretação-compreensão pelos estudantes. Assim sendo, a falta de competência 
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em interpretação aumenta a possibilidade de um mau desempenho ou até mesmo 

fracasso em todas essas unidades curriculares. O que fazer então? 

Preocupada com essa questão, uma das minhas primeiras atitudes como 

professora foi levar livros de literatura para sala de aula. Outro caminho se relacionou 

com o meu testemunho de professora-leitora. Estratégias de uso da biblioteca também 

foram experimentadas. Porém, esses esquemas não solucionaram o problema porque 

as exigências da maioria dos professores da escola se voltavam, insistentemente, 

para a leitura dos textos técnicos, informativos. Essa contradição aumentou ainda 

mais, fazendo-me buscar soluções em um mestrado acadêmico e, dentro dele, 

pesquisar uma maneira de orientar a leitura e a interpretação de textos informativos.  

Desde o início da minha caminhada no mestrado, minha inquietação esteve 

voltada para o delineamento de uma ou mais estratégias que facilitassem e 

incrementassem a leitura de textos informativos por parte dos estudantes. Após os 

estudos e orientações preliminares, percebi que a Técnica Cloze, a ser tematizada e 

caracterizada no transcorrer da presente pesquisa, se apresentava como uma forte 

possibilidade de ajudar os meus alunos a superarem os problemas de leitura e 

interpretação dos textos. A partir disso, surgiu a decisão de não apenas aprofundar os 

meus estudos sobre essa técnica como também planejar e executar unidades de 

leitura que viessem a constituir um ensino diferenciado e produtivo em termos de 

resultados de aprendizagem, neste caso a interpretação de textos.  

A partir disso, surgiu a problemática de como aprimorar o processo de 

interpretação de textos informativos, de um conjunto de estudantes de uma escola de 

ensino profissionalizante de Caçador/SC, buscando maneiras pedagógicas para 

elevar o nível de interpretação e compreensão em leitura por parte dos alunos? 

Sendo assim, o principal objetivo dessa pesquisa, de natureza interventiva, era 

a transformação do processo de interpretação de textos informativos por parte dos 

alunos já mencionados. Salientando que a mesma parte da constatação de que esses 

estudantes apresentam dificuldades de leitura com esse tipo de texto e que cabe, pois, 

ao professor – neste caso o pesquisador - buscar alternativas pedagógicas para a 

elevação do nível de interpretação-compreensão em leitura por parte desses 

estudantes.  

Desta maneira, para que se possa atingir esse objetivo, seria necessário 

diagnosticar, através de um pré-teste o nível de interpretação de leitura de um grupo 

de alunos de uma escola profissionalizante e, através de um pós-teste, apontar os 
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resultados obtidos através do procedimento de ensino delineado, neste caso a 

Técnica Cloze. Além disso, era de extrema importância organizar e implementar 

unidades de leitura utilizando a técnica Cloze como prática ou exercício de 

interpretação-compreensão de textos informativos pelo grupo de estudantes 

supramencionado. E por fim, descrever as evidências de evolução ou involução na 

área de leitura dos estudantes através do detalhamento e da sequenciação dos 

procedimentos de ensino visando o incremento da interpretação de textos, segundo 

os parâmetros e os pressupostos da técnica cloze.  

O detalhamento dessa pesquisa se dará melhor na sequência do trabalho, 

sendo que esse foi dividido em três capítulos.  

O primeiro capítulo conta com a explicação da técnica de Cloze, na qual foi 

realizada uma pesquisa de quando ela foi introduzida no campo educativo, além da 

conceituação da técnica. Além disso, esse capítulo ainda conta com algumas 

informações da teoria da Gestalt, abordando as leis gestálticas que são utilizadas com 

a técnica de cloze, como por exemplo a lei do fechamento ou clausura. Bem como as 

utilizações da técnica, a contribuição que esta pode ter para aquisição de vocabulário, 

revisão de conteúdos etc. 

Nessa primeira parte do trabalho também é explanado como deve ser a seleção 

dos textos, que deve conter no mínimo cinco parágrafos e no máximo quinze, além 

dos tipos de texto que podem ser utilizados nessa técnica. Outra situação é que o 

teste é bem flexível quanto à omissão das palavras, sendo que essa dependerá da 

dificuldade que se espera do texto. A correção do texto, conforme demonstra ao longo 

do trabalho, pode ser feita de maneira literal como foi o caso dos estudos de Oliveira 

(2008), Santos e Monteiro (2016) analisados na sequência. Mas esta correção 

também pode ser feita com a utilização de palavras com campo semântico 

equivalentes, como foi o caso analisado do estudo de Zucoloto (2001). 

Além disso, foi possível verificar o exemplo dos estudos realizados por Santos 

(2002), Bortolanza e Cotta (2012), Santos e Oliveira (2010), Oliveira, Boruchovitch e 

Santos (2007), que demonstraram que a aplicação do teste de Cloze demonstrou 

melhora significativa na habilidade de compreensão em leitura dos participantes. 

Na sequência, no Segundo Capítulo, há a conceituação de compreensão e 

interpretação, na qual, demonstra que o ato de interpretar um texto é um processo de 

desvendamento dos textos, sabendo ler as suas linhas e entrelinhas. Ou seja, o leitor 
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não deve “somente levar em conta as intervenções explícitas do narrado, mas também 

a construção global do texto” (JOUVE, 2002, p. 65).  

A compreensão de textos é o processo no qual o leitor faz a utilização dos 

conhecimentos que já possui, o chamado conhecimento ou repertório prévio, para 

que, através deste, ele possa se apropriar do conhecimento que o texto evoca. E que, 

segundo Joly e Piovezan (2012, p. 84), a compreensão em leitura corresponde à 

extração da mensagem principal de um texto, o que é considerado um procedimento 

complexo de decodificação de símbolos, o qual requer a interação do leitor como texto, 

tendo como objetivo compreendê-lo. E para compreender melhor sobre o processo de 

compreensão em leitura utilizou-se como base as estruturas de horizonte, circular, 

diálogo e de mediação estudadas por Coreth (1973). 

Outro aspecto que está sendo analisado no decorrer do segundo capítulo é 

com relação a leitura e sua contribuição para a cidadania. A leitura é uma prática 

fundamental para a interpretação, e nos fundamenta de forma bastante considerável 

a questão da compreensão, de textos, livros e até mesmo a compreensão do outro. E 

conforme Baade e Silva (2016, p. 127) é positivamente avaliada pela sociedade e 

dificilmente alguém contestará essa afirmação. O ato de ler pode apresentar muitas 

configurações, não apenas da leitura por prazer, mas da leitura para conhecer. Para 

as pessoas que têm um contato, um acesso maior a cultura, a leitura pode se tornar 

uma forma a mais de conhecimento, de cultura, de informação. Além disso, Canivez 

(1998, p. 60), nos apresenta que o domínio da língua conceitual é condição da 

capacidade para compreender os problemas políticos e para tomar posição diante dos 

problemas. De encontro com essa afirmação, temos também que Pètit (2009, p. 66) 

afirma que, “ler é também tornar-se autônomo: o livro é feito de signos, de linguagem, 

do registro simbólico [...]”. Ou seja, alguns autores apresentados no decorrer desse 

capítulo, ressaltam que a leitura não é apenas um ato a ser considerado por ser 

requisito em uma escola, mas também, como por exemplo, por ser uma forma de 

manutenção do conhecimento. 

Nesse capítulo também são apresentadas algumas características do texto 

informativo. Pode-se verificar que, o uso de textos informativos, no contexto da sala 

de aula, é um recurso potencialmente acessível, concreto e próximo à realidade dos 

alunos (PRESTES, 2009, p. 26).  

Os textos informativos, assim como outros gêneros textuais também podem 

contribuir para o conhecimento léxico dos alunos. Porque as palavras são elementos 
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de fundamental importância, por permitirem que as nossas ideias sejam expressadas, 

que possamos compreender novos assuntos, que possamos aprender novos 

conteúdos, e dentre outras coisas. 

Outro aspecto abordado é com relação a interdisciplinaridade e educação para 

o mundo do trabalho, afinal, uma ação educativa interdisciplinar contribui para a 

flexibilidade curricular, o que atende às demandas sociais, ao contexto do mundo do 

trabalho, das empresas e das necessidades dos alunos. Até por que, a formação e o 

ingresso no mundo do trabalho, de jovens com espírito empreendedor e posturas 

compatíveis às exigências desse ambiente, atitudes essas que em sintonia ao 

pensamento e atitudes interdisciplinares, permitem ao trabalhador desenvolver uma 

visão do conjunto do processo produtivo e adaptar-se às flutuações da produção com 

flexibilidade, agilidade e eficiência (SILVA, 2017, p. 14). 

No Terceiro Capítulo, é possível verificar como se realizou, ou seja, a 

metodologia desse presente estudo, a qual teve caráter interventivo, e foi realizada 

com um grupo de estudantes de uma escola profissionalizante da cidade de 

Caçador/SC. Sendo que no total, foram sessenta participantes, divididos em duas 

turmas (T1 e T2). Dentre os participantes, continham quatorze do gênero feminino e 

quarenta e seis do gênero masculino. 

Nesse capítulo também há explicação do instrumento utilizado para aplicação 

dos testes de Cloze, bem como um breve relato de como foi a aplicação desses testes 

nas turmas participantes. Sendo que o instrumento aplicado, foi elaborado pela própria 

pesquisadora e, teve o intuito de realizar um diagnóstico de como era o nível de 

compreensão em leitura dos alunos com o pré-teste e após intervenção, verificar com 

um pós-teste se houve melhoria dessa condição observada. Essas análises podem 

ser melhores observadas na sequência deste presente estudo. 

 



 

1 TÉCNICA CLOZE 

1.1 CONCEITUAÇÃO DA TÉCNICA CLOZE 

No campo educativo, o Cloze foi introduzido por Taylor em 19531, que nomeou 

partindo do princípio de fechamento “closure” “que a psicologia gestáltica define como 

tendência de completar um padrão familiar não completo. Segundo Bortolanza e Cotta 

(2012, p. 96), “a técnica Cloze consiste em completar um espaço vazio com a palavra 

eliminada que deve ser adivinhada”. A técnica em sua forma original é feita de maneira 

que seja retirada a quinta (5ª) palavra a partir do segundo parágrafo até o penúltimo. 

Através dela, o indivíduo participante dos testes deve fazer a reestruturação da 

informação que está sendo tratada, através do preenchimento dessa lacuna, o que 

segundo Cassoli (2011, p. 105), “é muito parecido com o que os ouvintes ou leitores 

fazem naturalmente em situações normais em que há má qualidade da impressão, 

erros de digitação, barulho, outras vozes, interrupções, repetições e hesitações 

interferindo na recepção”. 

É importante salientar que essa técnica tem sido bastante utilizada nos últimos 

anos como uma forma de diagnóstico de compreensão em leitura. Além da 

possibilidade de interpretar os resultados e classificar os participantes em níveis de 

desempenho. Também pode ser utilizada como um instrumento de intervenção, no 

qual desenvolve a habilidade da compreensão em leitura, ao conceder ao participante 

a possibilidade de prever as palavras omitidas, através do uso do conhecimento prévio 

e pelo domínio das estruturas linguísticas (ABREU et al., 2017, p. 1769). 

Para fazer o preenchimento das lacunas, os indivíduos dependerão dos 

conhecimentos gramaticais e lexicais, ou seja, do conhecimento prévio que o mesmo 

possui a respeito do conjunto de palavras e/ou tema tratado ao longo do texto. Além 

disso, durante o preenchimento das lacunas, o estudante passa a criar suas 

possibilidades de respostas, sendo que destas, ele deverá selecionar apenas uma, 

que completará a lacuna em questão. Mas poderá acontecer de após preenchê-la e 

dar sequência nas próximas frases, o aluno-leitor perceba que a palavra que utilizou 

                                            

1 Wilson Taylor em 1953, graduado na Universidade de Illinois, introduziu o procedimento Cloze 
para mensurar a eficácia da comunicação. A técnica consistia em deletar a oitava palavra, para avaliar 
o quão eficazes os leitores eram no acerto as palavras que tinham sido omitidas no texto. 
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anteriormente não era a mais adequada. Isso fará com que o aluno revise seu texto, 

lendo-o novamente para formular outra hipótese. 

É importante destacar que o teste deve ser composto por aplicações de textos, 

de aproximadamente 200 vocábulos, com lacunas em branco, as quais fazem com 

que os estudantes observem mais a fundo o contexto do texto para compreensão da 

palavra que está ausente. Desta forma, os mesmos fazem o uso da percepção, do 

conhecimento prévio que os mesmos têm sobre o assunto a ser analisado. 

Um dos procedimentos para avaliação da compreensão em leitura surgido 
das pesquisas de Taylor (1953) é denominado Técnica de Cloze. Consiste na 
seleção de um texto de aproximadamente 200 vocábulos, do qual, na 
proposta original do autor, omite-se o quinto vocábulo, como forma mais 
adequada para o diagnóstico da compreensão (SANTOS et al., 2002, p. 02). 

Esta técnica faz com que o avaliado, no caso o aluno-leitor, seja instigado a 

utilizar a percepção do contexto, para desta forma conseguir completar as lacunas 

indicadas por sublinhamentos. Sendo assim, a aplicação deste teste tem aplicação 

variada, podendo ser utilizado como instrumento para compreensão de diversos 

objetos de aprendizagem, com a utilização do prediction, predição, que pode ser 

utilizado na interpretação/compreensão de textos informativos. 

O teste-Cloze assemelha-se a uma situação natural de uso da linguagem. O 
leitor utiliza seu conhecimento de mundo e seu conhecimento linguístico. É 
de fácil elaboração, aplicação e correção. Pode ser usado como instrumento 
de testagem e de aprendizagem. Materiais não padronizados podem ser 
utilizados (BORTOLANZA; COTTA, 2012, p. 96). 

É de suma importância também destacar, novamente, segundo Lima (2015, p. 

27) “o conhecimento prévio do leitor se destaca como um componente determinante, 

pois faz com que somente os leitores proficientes possam preencher as lacunas de 

maneira coerente”. Desta forma, sendo o teste apresentado de maneira bem 

estruturada e simples pode ser utilizado e adaptado desde o ensino fundamental até 

o superior. 

1.2 TEORIA GESTALT: BREVE ESBOÇO 

Como mencionado anteriormente, o termo closure (Cloze), objeto de estudo, é 

originário da psicologia gestáltica, que se refere à tendência do ser humano, de 

completar padrões familiares que não estão exatamente completos, Costa et al. (2005, 

p. 03) diz que,  
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por exemplo, perceber um círculo, de maneira completa, fechando 
mentalmente as falhas na continuidade do traçado do círculo. Pode-se 
completar a linha do círculo porque, mesmo havendo muitas falhas de 
continuidade em seu traçado, ele é tão familiar que ainda pode ser 
reconhecido. O mesmo princípio se aplica à linguagem, no exemplo: patos 
grasnam e ________ latem, a maioria das pessoas irá inserir a palavra cães. 
Se a palavra omitida é a mesma que o leitor escolheu, o leitor ganha um 
ponto, equivalente a uma unidade Cloze. 

Durante a aplicação dos testes Cloze essa tendência de completar padrões 

familiares, mas que não estão completos, se sobressai, pois, ao ler uma frase e/ou 

parágrafo para chegar a uma possibilidade de resposta, o aluno-leitor está fazendo o 

uso dessa habilidade. Sendo assim, se faz necessário compreendermos um pouco 

melhor sobre a teoria de Gestalt. 

A Psicologia da Gestalt foi iniciada por Max Wertheimer juntamente com 

Wolfgang Köhler e Kurt Koffka. Gestalt tem origem alemã, surgiu no século passado 

e pode ser traduzida como “forma total” ou “forma global”, o termo traduzido não é 

utilizado com frequência por não se referir exatamente ao seu real significado na 

psicologia. Essa teoria estuda como os seres humanos percebem as coisas, com 

relação às leis mentais que determinam a nossa percepção. Percepção essa, que se 

faz essencial ao estudo e aplicação da técnica Cloze. 

“A teoria da Gestalt tem como ponto inicial e principal objeto a percepção. De 

acordo com os gestaltistas, o processo da percepção encontra-se entre os estímulos 

fornecidos pelo meio e a resposta do indivíduo” (VAZ, 2014, on-line), ou seja, ao 

realizar a leitura de um texto, por exemplo, o leitor recebe estímulos, os quais 

podemos dizer que são as novas informações; ao receber esses estímulos, o leitor 

desmembra esses conteúdos e organiza de acordo com as semelhanças da forma. O 

leitor pode, dessa forma, compreender o significado do texto exposto. 

O princípio primordial da teoria gestáltica é que o todo é interpretado de maneira 

diferente da junção das suas partes. Essa alegação levou a exploração dos diferentes 

fenômenos que acontecem durante o processo da percepção, além do inteiro ter uma 

interpretação diferenciada das suas partes, por exemplo, uma cadeira não é apenas 

quatro pernas, encosto e um acento, mas sim um objeto de grande utilização no nosso 

dia a dia, presente nos mais diversos meios. Desta forma, pode-se afirmar que muitas 

das palavras lidas, informações e etc. muitas vezes só passam a fazer sentido quando 

vistas no todo, quando contextualizadas, quando percebidas. 
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1.2.1. Leis da Gestalt 

Pregnância da forma: é a qual, a construção das formas deve possuir estrutura 

simples, harmoniosa, além de ter clareza em sua organização. Se relacionarmos essa 

lei para o objeto de estudo, textos informativos, esses, segundo Gomes (2009, p. 31) 

deverão possuir uma estrutura de fácil compreensão e rapidez de leitura ou 

interpretação. 

Através da qual as formas tendem a ser percebidas em seu modo mais simples. 

Quanto mais simples a informação é repassada, na leitura, por exemplo, mais 

facilmente esta será assimilada. Para a teoria da Gestalt, o conjunto todo é um 

elemento próprio, porém este é construído a partir da correlação entre as partes 

específicas. 

Lei da Unidade: esse elemento é o principal, levando em consideração ser 

essencial para a interpretação. Esse é o elemento que pode “ser compreendido como 

um só e segregado daquilo que o cerca, mesmo que ele seja composto de várias 

outras partes” (PAULA, 2015, on-line). 

Lei da Unificação: trata da nossa capacidade de interpretar e compreender um 

elemento como esse pertencendo a um mesmo grupo (PAULA, 2015, on-line). Ainda 

mencionando sobre a aplicação dos testes de Cloze, essa lei da Gestalt é bastante 

importante, pois com a aplicação desses testes, a tendência de que os participantes 

do estudo se utilizem de elementos que eles percebam pertencer a um mesmo grupo, 

no caso de sentidos, de conhecimentos prévios é bastante interessante. Isso ocorre 

porque quando aplicamos teste acerca do mesmo tema, alguns termos e palavras se 

repetem. 

Lei da Semelhança ou Lei da similaridade: através da qual os objetos 

semelhantes tendem a se agrupar, a qual poderá ocorrer por cores, texturas, 

sensações entre outras características. Sendo que estas podem ser agrupadas 

quando queremos compor um contexto. Segundo Paula (2015, on-line) 

“características visuais idênticas ou próximas nos induzem a interpretá-los como 

pertencentes a uma mesma família”. 

Lei da Proximidade : através da qual os elementos são agrupados conforme a 

distância que uns têm dos outros, pois quanto mais próximos, mais percebidos como 

um grupo são. E quanto mais distantes menos percebidos. Segundo Paula (2015, on-
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line) “quando unida à semelhança, essa capacidade da interpretação visual fica ainda 

mais forte e facilita a interpretação [...]”. 

Lei da Continuidade: através da qual os elementos de uma composição 

harmônica do início ao fim, sem interrupções, podemos dizer que ele possui uma boa 

continuidade. O conceito de continuidade está relacionado ao alinhamento das 

informações. Segundo Paula (2015, on-line) “a continuidade fluída é preferível por ser 

mais estável estruturalmente e, portanto, parecer mais agradável”. 

Lei do Fechamento ou Lei da Clausura através da qual o agrupamento de 

conceitos e/ou elementos que parecem se completar (BAPTISTA, 2010, p. 25). Vale 

ressaltar que a nossa mente é capaz de ver objetos completos mesmo quando não 

há um, por exemplo, quando um conceito nos parece bem descrito. Um ponto 

importante a ser ressaltado, é que na hora de mencionar situações, explicações e/ou 

novos conceitos, que não são habituais, ou seja, comuns para aquele determinado 

público é necessário tomar o máximo de cuidado no repasse de informações, 

verificando se aquela informação está fazendo sentido, se aquele público está 

conseguindo fazer as relações de compreensão do assunto. 

Essa lei é a que mais será utilizada no decorrer dessa pesquisa, porque ao se 

tratar do teste Cloze, em que há lacunas em textos, é bastante instigada essa 

habilidade de fechamento. Salientando que nesse sentido, as leis de proximidade e 

semelhança contribuem muito para facilitar esse fechamento, visto que o leitor 

consegue fazer o fechamento se já obtiver conhecimento prévio sobre o assunto a ser 

tratado, num texto por exemplo. 

Lei da Segregação: é a capacidade que nosso cérebro possui de perceber, 

fazer a identificação, separação e destaque de elementos dentro de um todo 

(BAPTISTA, 2010, p. 27), ou seja, de identificação de termos, em um texto por 

exemplo. Essa é uma capacidade bastante interessante para a compreensão, porque 

não basta saber o todo, é importante que também saiba identificar as suas partes 

também. 

1.3 USOS E APLICAÇÕES DA TÉCNICA CLOZE 

1.3.1 Avaliação da Compreensão de Textos 

Associar a leitura a um jogo de adivinhações pode parecer estranho. Mas vale 

ressaltar que, se há um objetivo e se for mediada da maneira correta, a leitura como 
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um jogo de adivinhações poderá ser bastante interessante, porque através dela o 

aluno poderá utilizar os elementos que já conhece sobre o assunto em questão, 

aprimorando seus conhecimentos e fazendo uma reafirmação dos conhecimentos que 

já possui, ou seja, o aluno fará a utilização da inferência e da predição no momento 

de interpretar os textos. 

Com a utilização da leitura através de um "jogo de adivinhações" (cf. Frank 

Smith2), “o teste Cloze permite a verificação do grau de compreensão de um leitor 

sobre textos fornecidos para leitura num determinado nível do seu desenvolvimento 

escolar” (SILVA, 2012, p. 01). Desta maneira, possibilita ao professor/avaliador 

analisar o nível de conhecimento dos leitores sobre determinado assunto. 

Trazendo essa forma de avaliação para a unidade curricular de Fundamentos 

da Comunicação Oral e Escrita3, podemos afirmar que é uma forma de observar o 

repertório lexical e semântico que os estudantes conhecem sobre um determinado 

assunto. Além disso, conforme Suehiro (2013, p. 224) a técnica de Cloze, utilizada 

como forma de avaliação da compreensão da leitura, apresenta. Sendo que uma delas 

é o fato de o leitor contar com o contexto como único apoio, não correndo o risco de 

que ele use palavras-chaves da pergunta feita pelo professor, por exemplo, para 

adivinhar a resposta a ser dada, evitando, dessa forma, a utilização de perguntas cuja 

compreensão poderia ser mais difícil do que a própria leitura. 

1.3.2 Avaliação de Conteúdos Estudados 

Considerando que o leitor realizará o completamento das lacunas em branco 

(palavras que foram intencionalmente extraídas do texto original), o Cloze exigirá a 

participação desse leitor, com alto grau de envolvimento, atenção e concentração. 

Sendo assim o leitor conseguirá, com maior eficácia, a retenção de conceitos, de 

princípios, etc. relacionados a uma ou mais unidades de estudo. Neste caso, basta 

que o professor oriente a construção do teste Cloze para a finalidade pretendida.  

                                            
2 Frank Smith é um psicolinguista internacionalmente reconhecido por suas contribuições para 

a psicologia linguística e cognitiva. Deu grandes contibuições para a pesquisa dos processos de leitura 
juntamente com pesquisadores como George Armitage Miller, Kenneth S. Goodman, entre outros. 
3 Unidade Curricular (UCr), segundo a MSEP (2013, p. 83) “é a unidade pedagógica que compõe o 
currículo, devendo ser constituída numa visão interdisciplinar, considerando o conjunto coerente e 
significativo de Fundamentos Técnicos e Científicos e ou Capacidades Técnicas, acrescido de 
Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas e de Conhecimentos”. Sendo assim, a UCr de 
Fundamentos da Comunicação Oral e Escrita, abrange conhecimentos voltados a língua portuguesa, 
e possui uma carga horária de 52 horas durante o ano, nos cursos em que a pesquisa se passou. 

https://en.wikipedia.org/wiki/George_Armitage_Miller
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Através do conjunto de testes Cloze, o aluno poderá desenvolver um 

conhecimento sobre um assunto em específico. Isto porque os textos contidos numa 

mesma bateria de testes devem estar relacionados entre si, sendo apresentados 

numa sequência de dificuldades crescentes em termos de desafios e ultrapassagens.  

1.3.3 Domínio de Léxico ou Vocabulário Específico 

Com a aplicação de uma bateria de testes Cloze, o professor poderá estipular 

primeiramente quais são seus objetivos com a aplicação destes testes. Podendo ser 

desde compreensão de diversos objetos, bem como assimilação de vocabulário, 

domínio do léxico. 

Lembrando que um campo cognitivo sempre nos remete a um campo 

semântico e lexical específico, o Cloze permite inferências sobre o domínio que o 

sujeito tem de léxicos usados em áreas específicas do conhecimento. Novamente o 

professor é chamado a estabelecer o objetivo da elaboração e aplicação do teste junto 

aos estudantes de uma determinada série/ano escolar (SILVA, 2012, p. 02).  

1.4 ELABORAÇÃO DE UM TESTE CLOZE 

Para elaborar um teste Cloze, há alguns fatores que devem ser considerados, 

como por exemplo na hora de selecionar o texto, a maneira a qual serão contadas as 

lacunas, etc. Sendo assim, na sequência é possível verificar quais os cuidados que 

devem ser tomados, quando for aplicado esse teste. 

1.4.1 Seleção dos Textos 

O primeiro passo, após a definição de qual é o objetivo do professor com a 

aplicação do teste Cloze, é selecionar os textos para serem aplicados no decorrer das 

atividades. Vale salientar que os textos a serem utilizados não podem ser muito 

extensos; portanto, é recomendável que o mesmo contenha no mínimo 5 parágrafos 

e no máximo 15.  

Outro fator de grande importância na hora de selecionar os textos é o objeto ou 

referencial do texto, pois o mesmo deve ter relação com o conteúdo a ser analisado 

na execução das aulas. É de suma importância que os mesmos sejam textos técnicos 

ou informativos, porque o teste não se aplica a textos literários. O professor deve 

preparar mais que um teste, utilizando o mesmo tema como base dos textos para que 



24 
 

os alunos se adaptem ao procedimento e trabalhem circunscritos a um mesmo tema, 

o que, por sua vez, remete a um campo lexical e semântico.  

1.4.2 Elaboração do Teste 

Após a seleção dos textos a serem utilizados nos testes, é preciso organizar as 

lacunas em branco, para que os alunos possam fazer o preenchimento. Para isso é 

preciso que o professor não fragmente o primeiro e nem o último parágrafo do texto 

escolhido. Esta ação permitirá ao leitor tomar conhecimento sobre o assunto tratado 

ao longo do texto, o que vai aumentar a sua capacidade de predição ou inferência. 

A partir do segundo e demais parágrafos do texto é iniciada a retirada das 

palavras. Podem ser retiradas do texto toda 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª ou 10ª palavra, esta 

escolha deverá ser feita conforme o nível de dificuldade que o professor deseja 

implantar na atividade proposta. Vale lembrar que quanto mais próxima a retirada das 

palavras (em sequência), maior será o nível de dificuldade do teste. Sendo assim, no 

caso de retirada da 10ª palavra o preenchimento da lacuna ficará mais fácil ao leitor 

na medida em que ele terá mais palavras para basear a sua inferência e assim fazer 

o preenchimento da lacuna. 

Ressaltando que no espaço da palavra retirada, que poderá ser qualquer 

palavra (verbo, substantivo, pronome etc.) deverá ser deixado um espaço 

sublinhado, todos com o mesmo número de espaços, para que o tamanho deste 

não possa sugerir a resposta de preenchimento para o aluno. 

1.4.3 Correção do Teste 

A correção deverá levar em consideração qual o objetivo proposto pelo 

professor no decorrer da realização do teste.  

Geralmente, os acertos são computados única e exclusivamente para as 
palavras exatamente iguais à do texto original, sem a possibilidade de uso de 
sinônimos - isto no sentido de facilitar a correção e, ao mesmo tempo, evitar 
polêmicas dentro do grupo (a menos que a instauração da polêmica e do 
conflito seja um objetivo buscado pelo professor no intuito de gerar reflexões 
sobre a língua escrita no seio do grupo) (SILVA, 2012, p. 03). 

Além de Silva (2012), foram analisados outros estudos, quanto à correção do 

teste Cloze, e como resultado foi possível perceber que a maioria optou por selecionar 

a correção em nível literal, como por exemplo, Oliveira (2008) e Santos e Monteiro 

(2016). Mas também foi possível encontrar, estudos que optaram por outros tipos de 



25 
 

correções e não apenas a literal, ou seja, eles optaram por outras formas de correção 

e não apenas da palavra conforme a exatidão do acerto. Como por exemplo, a 

correção através de palavras sinônimas feita por Zucoloto (2001). Essa análise, 

poderá ser melhor verificada e discutida no texto na sequência, no qual foram 

analisados outros estudos para melhor entendimento da técnica Cloze. 

Algo importante de ser mencionado é que, após definida a estratégia de 

correção, sendo palavras exatas ou sinônimas, seja realizada a contagem do número 

de palavras corretas na execução das atividades, pois desta forma professor e aluno 

poderão analisar, através dos resultados, se houve avanço de compreensão ao longo 

da aplicação dos testes. 

1.5 ESTUDOS COM A TÉCNICA CLOZE 

Em se tratando da utilização da técnica de Cloze no Brasil, em uma busca feita 

no Portal de Periódicos da Capes foi possível encontrar quarenta e nove (49) 

resultados, sendo que a palavra-chave para a pesquisa foi “Técnica Cloze”. Destes, 

alguns estudos foram realizados em outros países, sendo assim, deu-se prioridade 

para os estudos realizados no Brasil e tendo como enfoque alunos do ensino 

fundamental e médio.  

Aprofundando a busca, direcionando para o campo em questão, ou seja, 

focando em estudos que foram realizados com o ensino profissionalizante em 

específico, não encontramos nenhum caso em nenhum dos portais. Para realizar essa 

pesquisa, nos portais, foram utilizadas associações das palavras “Técnica Cloze e 

Ensino Profissionalizante”, porém como já dito, a pesquisa não obteve êxito, no portal 

da Capes não nos dá resultado algum, já no Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações (BDTD) nos direciona para estudos realizados com a educação superior. 

Para melhor conhecimento das aplicações do teste e seus resultados, foram 

selecionados os estudos que serão melhor analisados na sequência. 

1.5.1 Estudos que Utilizaram a Técnica Cloze no Ensino Fundamental 

Estudos realizados por Santos et al. (2002), Bortolanza e Cotta (2012), Santos 

e Monteiro (2016), Oliveira, Santos e Rosa (2016), Santos e Oliveira (2010), Oliveira, 

Boruchovitch e Santos (2007) e Zucoloto (2001) tiveram como público-alvo o ensino 

fundamental, sendo que o objetivo de cada pesquisa analisada pode ser melhor 
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verificado na tabela 01. Além disso, no decorrer do texto serão analisadas as formas 

de aplicação da técnica Cloze, os grupos e posteriores resultados obtidos. 

 

Tabela 1 – Objetivo dos estudos analisados 

Autor 
Ano Objetivo 

Santos et al. 2002 Analisar a eficiência da utilização da 

técnica cloze no diagnóstico e desenvolvimento 

da compreensão leitora. 

Bortolanza e 

Cotta 

2012 Apontar a eficiência da técnica cloze 

como uma forma de melhorar o desempenho 

em leitura. 

Santos e 

Monteiro 

2016 Evidenciar a validade de dois textos 

baseados na técnica de cloze, através da 

correlação com a Escala de Avaliação Escrita – 

EAVE, além de buscar a exploração de 

diferenças de desempenho no cloze em 

subgrupos de alunos formados tendo como 

base a pontuação da EAVE. 

Oliveira, 

Santos e Rosa 

2016 Explorar as habilidades de compreensão 

de leitura de alunos do ensino fundamental de 

diferentes estados e escolas. 

Santos e 

Oliveira 

2010 Investigar a adequação da técnica de 

cloze para a avaliação e o desenvolvimento da 

compreensão em leitura. 

Oliveira, 

Boruchovitch e 

Santos 

2007 Medir a compreensão de leitura em 

alunos de sétima e oitavas séries do ensino 

fundamental. 

Zucoloto 2001 Investigar a compreensão da leitura de 

crianças com dificuldade de aprendizagem em 

escrita em relação ao gênero e à idade. 

Fonte: Elaborada pela autora, com dados obtidos a partir das referências expostas na própria tabela 

(2018). 
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Oliveira, Boruchovitch e Santos (2007), em seu estudo, tiveram a participação 

de 206 estudantes e essa análise também foi feita com a técnica de Cloze. Desses, 

34,5% (n=71) do ensino fundamental de escolas públicas e 65,5% (n=135) 

particulares do sul de Minas Gerais. Outro estudo que é também é interessante a 

análise, foi feito por Zucoloto (2001, p. 56), que formou dois grupos etários para as 

séries, 2ª e 3ª séries. Sendo que a segunda série, o grupo A foi formado pelos mais 

jovens, com 7 e 8 anos de idade, o grupo B os mais velhos com idades entre 9 e 16 

anos. Na terceira série, também foram feitos dois grupos, o A com alunos mais novos 

de 8 e 9 anos e o B com alunos entre 10 e 18 anos de idade. 

Dos estudos analisados, os quais foram aplicados ao ensino fundamental, foi 

possível verificar que Santos et al. (2002), durante seu estudo, que durou dois meses, 

foram aplicados pré e pós-teste, retirando o quinto vocábulo, bem como feitas 

intervenções com a aplicação gradual de textos retirados de livros didáticos. 

Realizando uma comparação com os outros estudos analisados, pode-se verificar que 

Bortolanza e Cotta (2012), não realizaram pré e pós-testes, mas sim vários testes em 

um determinado grupo, desse modo puderam verificar o desempenho dos alunos de 

um grupo experimental, do Ensino Fundamental de uma escola pública, que 

participaram de atividades de leitura em 12 testes-Cloze (Grupo A), sendo que este 

grupo foi comparado a outro, também com 12 alunos, e de mesmo nível escolar, sendo 

que este participou somente do último teste-Cloze (Grupo B), nomeado por Bortolanza 

e Cotta (2012) como “teste XII”.  

Santos e Monteiro (2016), realizaram a aplicação de dois testes, os quais foram 

utilizados os textos “A princesa e o fantasma” e “Uma vingança infeliz”, salientando 

que esses textos foram elaborados por Santos (2005), esses textos possuem 

tamanhos e nível de dificuldade parecidos. Oliveira, Santos e Rosa (2016), também 

optaram pela utilização do texto “Uma vingança feliz” de Santos (2005).  

Santos e Oliveira (2010), separaram a aplicação em duas etapas, sendo que 

na etapa denominada pelas autoras como 1, elas estabeleceram a evidência de 

validade de critério e identificados os índices de precisão. Assim como sugerido por 

Taylor (1953), os textos foram estruturados na maneira tradicional do Cloze. Os dados 

coletados são de escolas da rede pública em cidades da região metropolitana de 

Campinas/SP, tendo 314 crianças participantes (2ª e 4ª séries) (SANTOS; OLIVEIRA, 

2010, p. 83). As autoras utilizaram os textos A princesa e o fantasma e uma vingança 
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infeliz, os quais foram elaborados por Santos (2005), e aqui, novamente pode-se 

verificar que as autoras também optaram pela correção literal. 

A segunda etapa, segundo Santos e Oliveira (2010, p. 84), “constou de dois 

programas experimentais desenvolvidos nos segundos semestres de dois anos 

consecutivos”. Ainda conforme as autoras, foi denominado Programa Experimental I 

(PE I) e Programa Experimental II (PE II). Sendo que do PE I, participaram alunos de 

4ª série de uma escola pública da cidade de Jundiaí, desta forma, os participantes 

foram divididos em dois grupos, 42 (49%) no grupo experimental e 50 (51%) no grupo 

de controle.  

Para efeito de estudo, Santos et al. (2002) aplicou um questionário para 

caracterizar o perfil (leitor) de cada aluno, ou seja, para verificar quais hábitos e 

dificuldades este possuía ao realizar leituras.  

Santos e Monteiro (2016) utilizaram o instrumento de avaliação conhecido 

como Escala de Avaliação da Escrita (EAVE), que tem por objetivo avaliar a 

dificuldade de representação de fonemas na grafia de letras e palavras a partir de um 

sistema linguístico estruturado. Ainda segundo Santos e Monteiro (2016), esse 

instrumento tem uma escala com 55 palavras que foram ditadas para crianças de 2º 

a 5º ano. 

A maioria dos autores analisados, como por exemplo, Santos et al. (2002), 

Bortolanza e Cotta (2012) e Oliveira, Boruchovitch e Santos (2007), optaram pela 

retirada do quinto vocábulo nos textos Cloze, que é a forma tradicional da técnica. 

Porém, isso depende muito da intenção que o aplicador dos testes tem, podendo ser 

aumentada a dificuldade gradualmente, assim como nos textos aplicados por Santos 

(2002) e Santos e Oliveira (2010), que foi aumentando gradualmente a dificuldade em 

cada etapa, sendo que foram utilizados seis (06) textos no decorrer do estudo de 

Santos et al. (2002) e sete por Santos e Oliveira (2010). Sendo que no primeiro teste 

aplicado, foram colocadas duas opções de palavras para que o aluno escolhesse. Já 

no segundo teste, foram colocadas três alternativas na lacuna, e no terceiro texto, as 

palavras retiradas do texto foram colocadas em uma folha à parte, em ordem aleatória. 

No quarto texto, além do traço de sublinhamento, constava a primeira letra da palavra 

que preenchia corretamente a lacuna. No quinto texto foram colocados 

sublinhamentos, exatamente com o número de letras que constam na palavra 

adequada para o espaço. E no último texto aplicado nenhuma pista foi fornecida, 
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apenas omitindo a quinta palavra e substituindo a lacuna por um traço equivalente ao 

tamanho da palavra retirada (SANTOS et al., 2002; SANTOS; OLIVEIRA, 2010).  

Os autores Oliveira, Santos e Rosa (2016), Oliveira, Boruchovitch e Santos 

(2007) e Zucoloto (2001) também aplicaram a técnica de Cloze, sendo que foi 

preparado de maneira a utilizar a versão tradicional da técnica de Cloze, no qual são 

omitidos os quintos vocábulos. Outro fator, que os autores levaram em consideração, 

baseados na técnica de Cloze tradicional foi a respeito da questão do primeiro e último 

parágrafo ficarem intactos. 

Durante seu estudo, Zucoloto (2001, p. 09) teve como participantes 194 alunos 

de segunda e terceira série, de uma escola da periferia de Poços das Caldas. Os 

alunos foram categorizados pela dificuldade de aprendizagem em escrita, na qual foi 

utilizada o Instrumento de Avaliação das Dificuldades de Aprendizagem em Escrita 

(ADAPE). 

Os estudos de Santos (2002) e Santos e Oliveira (2010), ressaltam que durante 

a aplicação das etapas dos testes Cloze, o feedback foi imediato, sendo que os 

próprios alunos fizeram a correção dos textos, e esta levou em consideração a 

exatidão das palavras preenchidas, assim como os autores Bortolanza e Cotta (2012), 

Santos e Monteiro (2016), Oliveira, Santos e Rosa (2016). 

Conforme Santos (2002), foi considerado o fato dos grupos serem pequenos, 

além de os instrumentos que foram utilizados não serem testes padronizados à 

população em geral. A autora optou por testes estatísticos não paramétricos, e para 

avaliar as correlações entre os desempenhos ao longo do programa recorreu-se à 

prova de Spearman.  

Segundo Santos et al. (2002) verificou-se que alguns índices de correlação 

positiva foram estatisticamente significativos entre as pontuações obtidas nas 

diferentes etapas do programa. Também foram detectados índices de correlação 

negativos, mas sem significância estatística. A autora também afirma que o resultado 

pareceu coerente com o que esperava na melhoria de desempenho ao longo do 

programa. 

No pré-teste todos os alunos ficaram em nível de frustração, nenhum deles 

atingiu mais do que 40% de acertos nos testes aplicados. Contudo, depois da 

finalização do programa e baseando-se nos resultados obtidos no pós-teste, cada 

aluno novamente foi categorizado nos diferentes níveis. 
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Analisando os dados que Santos et al. (2002), obteve através de sua pesquisa, 

pode-se perceber, que dos 24 alunos que participaram do programa de remediação, 

11 continuaram no nível de frustração, porque mesmo no pós-teste não apresentaram 

progressos suficientes para que mudassem de nível. Apesar disso, houve quatro 

alunos que passaram para o nível instrucional e 10 alunos saltaram do nível de 

frustração para o nível independente de leitura. Para a comparação dos efeitos do 

programa de remediação no grupo como um todo, a autora utilizou o teste de Wilcoxon 

para amostras independentes, impondo-se como nível de significância p≤0,02. Tal 

decisão visou assegurar um maior rigor para a eventual generalização dos resultados.  

Por fim, Santos et al. (2002) demonstrou que o programa foi eficaz para o 

desenvolvimento na compreensão em leitura, porque houve uma mudança estatística 

bastante significativa entre o percentual de acerto que foi obtido entre o pré e o pós-

teste.  

Bortolanza e Cotta (2012), ressaltam em seu estudo o motivo de terem 

escolhido alunos do 5º ano do ensino fundamental, que é pelo fato de que leiam de 

forma competente os vários gêneros de texto e que, desta forma, os professores 

desenvolvam práticas de leitura diversificadas nas quais as experiências de leitura dos 

alunos se explicitam com clareza. 

Conforme os resultados da pesquisa, realizada por Bortolanza e Cotta (2012), 

pode-se perceber que a quantidade maior de acertos do grupo experimental (A) foi 

nos primeiros testes; segundo as autoras, isto pode ter ocorrido pelo fato de serem 

contos conhecidos. O grupo B atingiu uma média de 25% de respostas originais, 

sendo que o grupo A atingiu 50% nas respostas originais, desta forma percebe-se que 

o A obteve o dobro de respostas corretas. Segundo Bortolanza e Cotta (2012), quanto 

às respostas desvios, pode-se observar que, enquanto o Grupo B atingiu 70% de 

Desvios, o grupo A fez 41%, o que se torna uma diferença significativa de mais de 

30% entre os grupos analisados. O percentual de 25% de Originais e 70% de Desvios 

do grupo B demonstra que, provavelmente, os sujeitos da pesquisa não fizeram o uso 

das pistas sintáticas e semânticas do texto, por não terem desenvolvido suas 

estratégias metacognitivas. 

Um ponto bastante interessante do estudo de Bortolanza e Cotta (2012) é a 

retomada que as autoras fazer dos textos, após a aplicação dos testes, sendo ela a 

comparação das respostas dos alunos com as originais, assim como a releitura do 

texto original. 
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Ainda segundo Bortolanza e Cotta (2012, p. 108), 

O emprego da técnica Cloze como forma de melhorar o desempenho em 
leitura mostrou-se uma boa alternativa para o ensino de leitura na pesquisa 
que desenvolvemos por meio da técnica Cloze. Sabemos que a compreensão 
é um processo subjetivo e que, portanto, há uma leitura para cada leitor. A 
técnica Cloze respeita a leitura de cada leitor, ao permitir que cada um 
desenvolva suas estratégias e monitore a sua compreensão. Por meio dos 
exercícios Cloze, conduzimos os sujeitos da pesquisa a perceberem que, 
quanto mais eles preveem o conteúdo referencial, maior é a compreensão no 
ato da leitura.  

Bortolanza e Cotta (2012), através do estudo realizado mostraram que, através 

da participação nesses testes, os alunos puderam desenvolver suas competências 

para estabelecer relações em campos semânticos específicos. A pesquisa também 

foi essencial pelo fato de mostrar que os testes Cloze puderam ser agentes 

facilitadores da compreensão leitora, bem como uma forma de monitoria constante da 

leitura. Além disso, os testes Cloze contribuíram significativamente para o aumento 

coerência textual, pois fizeram com que os leitores buscassem o contexto das 

palavras e/ou informações sobre as mesmas. 

Conforme Santos e Monteiro (2016, p. 88), “para a compreensão de leitura é 

necessário ativar a memória de trabalho, que irá resgatar as experiências e 

conhecimentos prévios para identificar e codificar as palavras do texto”. E essa é uma 

das competências que a técnica Cloze vem a coincidir. Além do mencionado, a 

intenção das autoras com a aplicação do estudo, mencionado acima, é a avaliação no 

contexto educacional, como forma de proporcionar elementos para um melhor 

planejamento das atividades escolares, desta forma outra característica 

extremamente positiva da técnica Cloze, que é a ação interventiva.  

Para analisar os dados, Santos e Monteiro (2016) utilizara análises da 

estatística descritiva, que ainda segundo as autoras, servem para caracterizar os 

alunos em termos das médias e desvios-padrão em cada um dos instrumentos 

aplicados. As pesquisadoras, Santos e Monteiro (2016, p. 92) ainda salientam que, 

Recorreu-se, ainda, a provas da estatística inferencial, quais sejam, a 
correlação de Pearson para verificar a associação entre os resultados obtidos 
e a Análise de variância (ANOVA de um fator) para a comparação entre os 
escores dos diferentes agrupamentos em que os alunos foram categorizados. 
O nível de significância adotado foi o de p < 0,05. 

Com os dados obtidos pelas autoras Santos e Monteiro (2016), através da 

pesquisa realizada, pode-se verificar que a média obtida EAVE pelos estudantes da 

amostra está abaixo do ponto médio da escala, que seria de 27,5, considerando os 
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55 erros possíveis. Com relação aos textos de Cloze, a melhor média dos alunos foi 

no Cloze 01 “A princesa e o Fantasma”, já no texto Cloze 02 “Uma vingança Infeliz” 

foi inferior, o que conforme as autoras sugere um desempenho baixo. 

Analisando os índices de correlação, Santos e Monteiro (2016, p. 93) afirmam 

que, 

os índices de correlação entre os escores dos instrumentos foram negativos 
e significativos. Assim como encontrado em Guidetti e Martinelli (2007) e 
Suehiro e Santos (2012), este resultado indica que quanto maior a 
compreensão em leitura dos participantes melhor seu desempenho em 
escrita, ou pode-se dizer que, quanto melhor foi o resultado na prova de 
compreensão em leitura, menor quantidade de erros foi verificada na escrita 
de palavras. Além disso, esses resultados evidenciam a existência de 
evidência de validade convergente entre os instrumentos. 

Santos e Monteiro (2016), ainda salientam, baseadas nos resultados obtidos e 

através da análise, que os alunos participantes desse estudo eram de uma escola 

pública e que o resultado obtido por eles pode estar relacionado à qualidade de ensino 

da escola. Santos e Monteiro (2016, p. 95), inferem ainda que “os resultados dos 

alunos deste estudo apontam para a necessidade de se pensar em estratégias de 

ensino para tais habilidades a fim de proporcionar um melhor desempenho dos alunos 

no que diz respeito à leitura e escrita”. 

Vale ressaltar que a hipótese inicial do estudo de Santos e Monteiro (2016) era 

de que o aluno com baixo desempenho na escrita poderia apresentar baixa 

compreensão em leitura. Dessa forma, essa pesquisa realizada indica uma ligação de 

reciprocidade entre os construtos estudados, porque revelaram que sim a 

compreensão de leitura está associada ao desempenho em escrita, mostrando que 

eles caminham juntos. Ou seja, conforme as autoras esse resultado significa que 

quanto maior a compreensão em leitura maior o desempenho em escrita e vice-versa. 

Com a análise dos resultados, Oliveira, Santos e Rosa (2016, p. 550), 

verificaram que a médica de pontos obtida foi de 8,2 (DP4= 3,2). Sendo que a 

pontuação mínima foi de 0 e a máxima de 14 pontos. Desta forma, as autoras não 

consideram a amostra geral na habilidade de compreensão em leitura baixa. Ainda 

observando as análises feitas pelas autoras, pode-se verificar que houve diferença na 

habilidade de compreensão textual por parte dos alunos, levando em consideração 

seu nível escolar. Sendo que os que estavam na segunda etapa do ensino 

fundamental atingiram níveis mais altos de compreensão em leitura do que aqueles 

                                            
4 DP: Desvio padrão. 
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das séries iniciais. Apontando que há uma tendência aos alunos avançar em 

compreensão de leitura quanto mais avançarem em níveis escolares. 

Fazendo uma análise por estado, Oliveira, Santos e Rosa (2016, p. 550-551) 

puderam observar que, 

[...] a média de acertos no Cloze dos alunos do estado de São Paulo foi 8,7 
(DP = 2,9), a pontuação mínima foi 0 e a máxima foi 13 pontos. No caso do 
estado de Minas Gerais, a média de acertos dos alunos foi 8,2 (DP = 3,0), 
sendo a pontuação mínima 0 a máxima 13 pontos. Por fim, no caso da média 
dos alunos do estado do Paraná foi 7,7 (DP = 3,6), a pontuação mínima foi 0 
e a máxima 14 pontos. 

Oliveira, Santos e Rosa (2016, p. 552) consideraram bastante positivo o 

número de acertos obtidos, em média, pelos alunos da amostra, o que foi um pouco 

acima da metade dos acertos possíveis (7,5). No entanto, nenhum participante da 

pesquisa acertou os 15 acertos máximos possíveis, sendo que o máximo atingido 

pelos participantes foi 14. Em continuidade com as afirmações das autoras, de um 

modo geral, os alunos participantes da pesquisa estão em um nível intermediário da 

compreensão textual, por ainda não apresentarem uma leitura criativa, fluente e crítica 

(OLIVEIRA; SANTOS; ROSA, 2016, p. 552). A expectativa das autoras é que na 

medida em que os alunos vão crescendo do ponto de vista escolar, também o 

comportamento quanto à compreensão em leitura vá melhor se desenvolvendo.  

É importante destacar, que com a aplicação do teste Cloze nessa amostra, foi 

possível verificar, segundo Santos e Rosa (2016, p. 553) que “a média daqueles de 

escolas públicas estaduais foi melhor do daqueles das escolas municipais”. Assim 

como quando foi analisado o dado, no qual considerou o tipo de escola pública e o 

estado, houve também diferenças, pois os alunos das escolas públicas municipais de 

São Paulo desempenharam um pouco melhor na compreensão em leitura em relação 

aos alunos das escolas estaduais, sendo que nos demais estados analisados, o que 

ocorreu foi o oposto. Dessa forma, as autoras fazem uma reflexão quanto ao fato de 

termos dado devida importância a leitura em nossos currículos escolares (OLIVEIRA; 

SANTOS; ROSA, 2016, p. 553). 

Em estudo realizado por Santos e Oliveira (2010), no que se refere ao pré e 

pós-teste, pode-se observar que na terceira, assim como na quarta série, ambos os 

grupos tiveram resultado similar, mas sempre com alguma superioridade para o grupo 

de controle. No entanto, também é possível verificar que na 4ª série o resultado, do 

grupo de controle no texto “A princesa e o fantasma” foi significativamente maior 



34 
 

(SANTOS; OLIVEIRA, 2010, p. 87). Ainda, durante as análises feitas acerca do 

estudo, já mencionado, as autoras fizeram uma comparação do grupo experimental 

por série, sendo que foi possível verificar que os alunos da terceira série, nos pré e 

pós teste apresentaram melhora significativa de desempenho (SANTOS; OLIVEIRA, 

2010, p. 88). 

Outro aspecto bastante importante, do estudo de Santos e Oliveira (2010, p. 

88) é de que os resultados obtidos com esse estudo mostram que o grupo 

experimental apresentou pontuações altas em todas as sessões, independente da 

série, o que mais uma vez revela a eficácia da técnica de Cloze, como instrumento 

diagnóstico de compreensão em leitura. 

No estudo de Oliveira, Boruchovitch e Santos (2007, p. 44), os dados coletados 

foram submetidos à estatística descritiva e inferencial. Sendo que as autoras puderam 

observar que a maior parte da amostra, 83,9% (173 participantes), apresentou uma 

autopercepção predominantemente positiva acerca do próprio desempenho escolar. 

Foram poucos que tiveram uma autopercepção negativa (16,1%, dos participantes). 

E referindo-se à compreensão em leitura, a média de acertos obtida pelos 

participantes da pesquisa, na amostra total foi 206 participantes e no teste Cloze foi 

de 23,9 (DP=5,2) (OLIVEIRA; BORUCHOVITCH; SANTOS, 2007, p. 44). 

Além das informações apontadas acima, Oliveira, Boruchovitch e Santos (2007, 

p. 45), afirmam, através de análises que “[...] a média de acerto dos alunos 

matriculados na escola particular foi maior do que na escola pública”. Outro fator que 

pode ser observado com as análises feitas pelas autoras é de que, através da 

aplicação dos testes de Cloze, foi possível perceber que os alunos tiveram 

desempenho um pouco superior à metade de acertos possível nesse instrumento. 

Ademais, esse estudo também apresentou que dos participantes da pesquisa, os 

melhores resultados foram entre os que estavam nas séries mais avançadas, das 

escolas particulares e participantes do sexo feminino (OLIVEIRA; BORUCHOVITCH; 

SANTOS, 2007, p. 46).  

Ainda com relação ao estudo desenvolvido por Oliveira, Boruchovitch e Santos 

(2007), se comparado os resultados obtidos pelos alunos da escola pública (Média de 

acertos=20,45) com os da escola particular (Média de acertos=25,85), é possível 

verificar que o desempenho foi abaixo do desejável para leitores de nível 

independente que é de 57% dos acertos. 



35 
 

Zucoloto (2001, p. 61), realizou a aplicação de dois textos. E foi uma das 

autoras que aceitou como critério de correção as palavras sinônimas, desde que 

essas não comprometessem o sentido da frase. Porém a autora ressalta que essa 

ação é bastante polêmica, pois há o levantamento da questão da subjetividade da 

correção, podendo levar a diferentes escores quando diferentes avaliadores corrigem 

o mesmo texto.  

Apesar da autora Zucoloto (2001, p. 61) apresentar quanto a polêmica de 

considerar as palavras sinônimas como corretas, ela optou por aceita-las ao longo da 

correção. E para categorizar o desempenho na leitura, foi realizada a somatória dos 

erros nas duas provas de leitura. 

Como resultado da pesquisa, Zucoloto (2001, p. 73), ressalta que a hipótese 

que norteava seu estudo era de que se o aluno apresentasse dificuldade de 

aprendizagem na escrita também poderia apresentar baixa compreensão na leitura. A 

autora afirma que os dados coletados com os alunos da segunda série para a 

dificuldade de aprendizagem em escrita e a compreensão em leitura não foram 

influenciadas pelo gênero, ou melhor dizendo, os alunos que apresentaram erros na 

compreensão em leitura também tinham dificuldade na escrita. Zucoloto (2001, p. 73) 

ainda afirma que “a maior parte dos alunos nessa série se encaixa ou no nível leve ou 

no nível médio de dificuldade de aprendizagem em escrita”. 

Outro ponto interessante é que, assim como ocorreu em outros estudos 

analisados mais acima, os alunos mais velhos apresentaram mais erros na 

compreensão em leitura do que os alunos mais novos (ZUCOLOTO, 2001, p. 73-74). 

Ainda analisando o estudo de Zucoloto (2001, p. 74) é possível verificar que os 

resultados da terceira série são semelhantes ao da segunda série, quando se observa 

a leitura geral ou quando se analisa os textos de maneira isolada. Porque a maior 

parte dos alunos dessa série (terceira) apresentou dificuldade de aprendizagem em 

escrita média além de muitos erros na compreensão da leitura. Sendo que os erros 

na compreensão da leitura dos alunos cresceram conforme aumentava a dificuldade 

em escrita, ou seja, quanto maior o nível de dificuldade na escrita, mais erros na 

compreensão da leitura os alunos apresentaram, isso independentemente do sexo. 

A autora Zucoloto (2001, p. 74) ainda reforça que quando comparado o 

resultado de uma série com os obtidos na outra, o desempenho da segunda série é 

inferior, o que a autora já esperava, isso tratando o desempenho geral. Mas essas 
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diferenças se mostraram muito próximas, ou seja, a terceira série obteve desempenho 

inferior ao que se era esperado. 



 

2. CONCEITO DE COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO TEXTUAL 

A interpretação textual envolve uma série de aspectos, desde o processo de 

leitura, ou seja, a percepção do texto até o resultado que este tem sobre o leitor. É a 

partir do processo de interpretação que o texto passa a fazer sentido, a ter um 

significado. Para a interpretação, é necessário que ocorra, em paralelo, a 

compreensão, ou seja, construção de sentido(s) pelo leitor. A interpretação, pela 

intertextualidade, faz com que sejam acionadas ideias oriundas de outros textos, de 

outras fontes no intuito de aumentar a densidade da compreensão de um determinado 

texto.  

Conforme Nunes (1996, p. 07) “é possível interpretar tudo; [...] É possível 

interpretar sonhos, mas ao mesmo tempo, muito perigoso, se não respeitadas as 

condições mínimas de atenção e respeito”. A interpretação é uma tarefa na qual é 

necessária muita atenção, porque uma coisa é você ler um conjunto de palavras, outra 

completamente diferente é analisar, investigar, destecer um texto, aprender com ele, 

entendê-lo.  

Segundo Silva (1996, p. 154) a interpretação só se torna possível “a partir do 

repertório construído. Constrói-se o repertório - andaime da interpretação - a partir de 

vivências sociais múltiplas, de experiências históricas idiossincráticas”, sendo o 

mesmo unicamente de cada sujeito, construído através de suas vivências e 

experiências em sociedade. 

O ato de interpretar um texto é um processo de desvendamento dos textos, 

sabendo ler as suas linhas e entrelinhas. Mais especificamente, ao realizar a leitura 

de um texto, o leitor, acionando o ato de interpretar, conseguirá chegar à mensagem 

pretendida pelo texto, pois ele não se orienta apenas em verificar do que consiste as 

linhas de um texto, mas também engloba a significação do que está presente nas 

entrelinhas do mesmo, os seus subentendidos. 

Interpretar é se posicionar a respeito das informações expostas em um texto, 

ler entrelinhas, explorar o que está presente no texto, fazendo dessa forma uma 

retomada aos conhecimentos que o leitor já possui sobre o assunto, as vozes de 

outros autores por exemplo, buscando desta forma se aprofundar no tema estudado, 

verificando a sua relevância e o que isso pode contribuir para o enriquecimento do 

repertório e da subjetividade do leitor. Sendo assim, o leitor não deve “somente levar 
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em conta as intervenções explícitas do narrado, mas também a construção global do 

texto” (JOUVE, 2002, p. 65).  

Podemos entender por compreensão, segundo Coreth (1973, p. 45), “[...] tomar 

junto, abranger com, entendido evidentemente aqui no sentido teórico e não material. 

[...] Toda compreensão é a apreensão de um sentido”. Quando fazemos a leitura de 

um texto, parágrafo ou até mesmo enunciado fazemos a apreensão de determinado 

referencial, atribuímos um sentido para uma combinação convencionada de palavras. 

Sendo assim, pode-se afirmar que, 

compreendemos um homem com quem falamos. Compreendemos uma 
palavra falada ou escrita. Compreendemos em seu sentido sinais 
estabelecidos pelos homens. Compreendemos coisas práticas e 
organizações. Compreendemos obras de arte em seu conteúdo de sentido e 
de valor. Mas compreendemos também coisas da natureza em seu sentido e 
fenômenos naturais como um acontecimento significativo. Compreendemos 
afinal, abrangendo e fundamentando tudo isso, a nós mesmos no mundo [...] 
(CORETH, 1973, p. 53). 

Através da compreensão de determinado conteúdo, palavra, ação, 

apreendemos o sentido da situação em que estamos expostos, ou seja, tomamos 

conhecimento da ação em si. É através da fundamentação do acontecimento, no caso 

em questão, da leitura de um texto que há a possibilidade da apreensão de sentido 

das palavras tecidas num texto.  

A forma inicial da compreensão é a compreensão humana, a qual se dá através 

de um diálogo, por exemplo, onde entendo-me com alguém em específico sobre 

algum assunto qualquer. Mas para que essa compreensão ocorra, para que eu melhor 

compreenda, preciso conhecê-lo com eficiência. Porém, mesmo com essa 

familiarização, só haverá a melhor compreensão se com o olhar deste eu juntar-me, 

pois será preciso uma orientação, um abrir dos olhos (CORETH, 1973, p. 53). A 

compreensão linguística será possível através do conhecimento e da vivência. Jouve 

(2001, p. 128), afirma que de um lado existe a simples compreensão do texto e do 

outro, o modo como cada leitor reage pessoalmente a essa compreensão. Ou seja, 

no momento em que o leitor faz a retomada de sentido, a efetuação da existência 

daquele tema específico. 

A compreensão de um texto é um processo que se caracteriza pela utilização 
de conhecimento prévio: o leitor utiliza na leitura o que ele já sabe o 
conhecimento adquirido ao longo de sua vida. É mediante a interação de 
diversos níveis de conhecimento, como o conhecimento linguístico, o textual, 
o conhecimento de mundo, que o leitor consegue construir o sentido do texto 
(KLEIMAN, 2011, p. 13). 
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Compreensão de textos é o processo no qual o leitor faz a utilização dos 

conhecimentos que já possui, o chamado conhecimento ou repertório prévio, para 

que, através deste, ele possa se apropriar do conhecimento que o texto evoca. Com 

a utilização do conhecimento prévio, o leitor interage com o texto, pois é através deste 

que o leitor trabalha com as palavras presentes no texto e com as informações e ideias 

que já tem sobre determinado assunto. Souza et al. (2017, p. 03) afirma com relação 

a importância do “conhecimento prévio do leitor na compreensão de textos. O leitor 

poderá tornar-se ciente da necessidade de fazer da leitura uma atividade 

caracterizada pelo engajamento e uso do conhecimento, em vez de uma mera 

recepção passiva”. Porque, o conhecimento adquirido determinará, durante a leitura, 

as inferências que o leitor fará tendo como base as marcas contidas no texto (SOUZA 

et al., 2017, p. 03). 

A compreensão ocorrerá se o leitor utilizar atitudes estratégicas para produção 

dos sentidos a partir do que lê. O domínio de estratégias interpretativas, podem 

adensar um projeto de compreensão. Segundo Coreth (1973, p. 60), “A compreensão 

é um acontecimento tão fundamental, como universal. Todo conhecimento, inclusive 

o científico, baseia-se numa compreensão”. A compreensão objetiva, derivada da 

compreensão humana, vigora no domínio de sinais estabelecidos pelo homem, mas 

é fato que a linguagem em essência não será compreendida apenas com sinais. Na 

demonstração/apresentação de símbolos, bandeiras, placas de trânsito etc., alguma 

informação está sendo repassada, mas sendo desta maneira, só é possível 

compreender a informação e/ou conhecimento que está sendo transmitido se o 

sentido deste eu conhecer ou (re)produzir. Ao visualizar uma obra, alguns fatores 

devem ser levados em consideração para que de fato ocorra a compreensão, como 

por exemplo, o que ela diz, quais as informações estão tentando exprimir, a 

composição estética etc. (CORETH, 1973, p. 56). 

Vale ressaltar que a compreensão não se restringe apenas à dimensão teórica, 

mas também a uma concepção prática. Não dizemos apenas compreendo algo, mas 

em algumas situações dizemos que entendemos algo, ou seja, que aquela situação, 

contexto, enfim, me é comum, que a conheço, que sei lidar com ela. Podemos citar 

como exemplo um instrumento musical, cujo manuseio é um ato de conhecimento, de 

uso, de praticidade, resumidamente do uso de um sinal para a compreensão. 

[...] a compreensão, não consiste, aqui, somente na produção daquilo que o 
produtor pensou ou quis, mas - com uma relativa independência disso - na 
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compreensão da coisa em si mesmo, preciso conhecer sua peculiaridade, 
sua finalidade e a maneira de seu manuseio para poder usar corretamente 
dela (CORETH, 1973, p. 57). 

Podemos de alguma forma dizer que para a compreensão prática, o 

leitor/estudante precisa de um tanto de curiosidade para conhecer, compreender do 

objeto que se trata. O sujeito se abre a um mundo de conceitos e contextos 

significativos. O ensino de valores, atitudes, regras, enfim, conhecimentos práticos do 

dia a dia, se dá através da prática, da compreensão e da ação. 

Suehiro e Boruchovitc (2016, p. 251), revelam que a compreensão textual inclui 

vários processos cognitivos inter-relacionados, os quais envolvem desde os 

denominados processos básicos de leitura, como o reconhecimento e a extração do 

significado das palavras impressas, até cognitivos de alto nível. 

Segundo Joly e Piovezan (2012, p. 84), a compreensão em leitura corresponde 

à extração da mensagem principal de um texto, o que é considerado um procedimento 

complexo de decodificação de símbolos, o qual requer a interação do leitor como texto, 

tendo como objetivo compreendê-lo. Essa revela-se uma habilidade cognitiva 

fundamental na aquisição de conhecimento. Além de abranger aspectos da 

inteligência como por exemplo, habilidades analíticas (análise, comparação ou 

avaliação), habilidades práticas (aplicação do conhecimento), e habilidades criativas 

(pensamentos originais ou invenções). Sendo que esses estão direta ou indiretamente 

nos procedimentos que são utilizados na busca de uma compreensão efetiva. 

A estrutura de horizonte é aquela em que o sujeito aprende um conteúdo 

singular, em uma totalidade de um contexto, sendo este pré-compreendido e co-

apreendido. Mas essa totalidade de sentidos não é aprendida de maneira imediata: 

uma dependerá da outra, ou seja, a compreensão do todo se dará pela compreensão 

de um conteúdo em particular, e este conteúdo particular se dará pela compreensão 

do todo - um está condicionado ao outro (CORETH, 1973).  

A compreensão de um conteúdo levando em consideração a estrutura de 

horizonte é possível vendo o todo, e não somente um objeto em específico, um 

pontinho apenas, mas todo um horizonte que ampliará a percepção sobre 

determinado assunto, muitas vezes compreendendo por que de fato aquele 

determinado assunto é importante, porque dessa forma o leitor/aluno perceberá a 

“imensidão” de que um determinado tema faz parte. Porque, para a compreensão de 

um assunto, objeto, situação, sempre trazemos algo da nossa realidade para nos 
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aproximarmos melhor do conceito no momento aprendido, sendo, desta forma, mais 

fácil trazer os horizontes para a proximidade do conteúdo trabalhado/aprendido.  

A estrutura circular é realizada através de uma pré-compreensão, envolvendo 

as nossas experiências vividas, e que faz uma relação com os conceitos que estão 

sendo aprendidos. Os nossos conceitos de compreensão não são fixos, eles mudam 

conforme o nosso aprender, nosso vivenciar novos conteúdos; é claro se a nossa 

experiência for sempre a de aprofundar-se num determinado assunto ou tema. 

Podemos relacionar isso a um espiral, algo que sempre terá apronfundamento, 

quando temos algum conhecimento sobre um assunto, mesmo que pouco, temos uma 

pré-compreensão, um pré-conceito, podemos assim dizer, ao estudarmos, lermos 

sobre o assunto este passa a ser mais aprofundado e a cada vez que aprendemos 

algo mais sobre o assunto vamos aprofundando nossos saberes, nossas 

compreensões sobre o mesmo (CORETH, 1973). 

“O leitor estratégico processa a informação lida em função dos níveis micro e 

macro textual, sendo o micro exemplificado por buscar a ideia ou sentido de uma frase 

específica e o macro por sumarizar as ideias principais do texto” (JOLY; PIOVEZAN, 

2012, p. 84), e sumarizando essas ideias ou novas informações, o leitor consegue 

chegar em um nível mais avançado da compreensão, assim como nos apresenta 

Coreth (1973), de que nossa compreensão não é fixa, mas que sim, ela pode ser 

aprofundada com novas informações. 

A forma primitiva da compreensão aparece através da estrutura do diálogo, que 

ocorre de sujeito para sujeito. Ou seja, com o diálogo nos abrimos para transmitir uma 

informação e para receber outra, sendo desta forma uma maneira de ampliarmos os 

nossos horizontes de um determinado conteúdo através da compreensão e percepção 

dos conteúdos, bem como a relação de sentido que cada uma transmite. Além do 

mais, é através do diálogo, ou seja, da troca de vivências, experiências e 

conhecimentos que podemos corrigir um conceito que temos sobre um referente ou 

até mesmo ampliá-lo. E isso se dará a partir do momento em que os olhares dos 

agentes do diálogo se voltarem, juntos, para o mesmo horizonte, através do momento 

em que os agentes se propuserem a serem levados pelas considerações dos outros, 

a ver pelos olhos dos outros, para que juntos produzam conhecimento, uma melhor 

compreensão sobre os objetos e referenciais do mundo (CORETH, 1973). 
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A estrutura da mediação, na qual o sujeito não é puro e autônomo, nem muito 

menos absoluto, mas que está diante de uma objetividade pura. 

O sujeito concreto já é em si mesmo condicionado e marcado por seu mundo 
e por sua história; nesse sentido, já é “objeto” de seu mundo, antes de poder 
tornar-se “sujeito” dele. É, porém, “objeto” de seu mundo enquanto é “sujeito”, 
isto é, enquanto pelo conhecimento e compreensão tem um mundo, 
realizando-o por sua livre decisão e por sua atividade (CORETH, 1973, p. 
103). 

O sujeito (leitor) é marcado pelas influências do meio em que vive, pela cultura, 

pelos costumes etc.; desta maneira podemos dizer que ele já é mediado pelos 

mesmos. Vale ressaltar que essas influências vindas do meio externo são aspectos 

importantes a se considerar durante a realização de uma interpretação/compreensão 

de textos (SILVA, 1996).  

Desta incursão teórica (não exaustiva, diga-se) fica a ideia de que interpretar e 

compreender são dois atos indicotomizáveis, um não podendo existir sem o outro. Isto 

porque um “processo” de interpretação coloca no horizonte um “projeto” de 

compreensão pelo leitor. Mais especificamente, interpretação é processo, é trabalho, 

é aplicação de habilidades, estratégias e operações de leitura; compreensão, por sua 

vez, é um projeto orientado pelas finalidades de leitura, pretendidas pelo leitor.  

2.1 LEITURA E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A CIDADANIA 

Segundo Baade e Silva (2016, p. 133) “no que se refere ao capital cultural, a 

falta ou raridade de práticas de leitura não permite o desenvolvimento das habilidades 

e conhecimentos decorrentes de leituras produtivas e significativas”. Ainda segundo 

os autores, há grande dificuldade na leitura, de maneira geral, mas principalmente no 

que se refere à compreensão/interpretação de textos. 

Podemos dizer que a leitura é uma prática fundamental para a interpretação, e 

nos fundamenta de forma bastante considerável a questão da compreensão, de 

textos, livros e até mesmo a compreensão do outro. Por que dizer do outro? Por que 

ela “abre nossos olhos” para a descoberta de variadas camadas de sentidos, contidas 

nos textos. De fato, é a leitura que nos mostra, nos abre novos horizontes para 

descobertas, de algo que até então não conhecíamos. Por exemplo, quando fazemos 

a leitura de histórias literárias, de livros, enfim, temos muitas vezes a sensação de 

conhecermos o lugar onde se passa a história, os cenários, as personagens, etc. A 
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leitura nos faz exatamente isso: nos tira, muitas vezes da nossa zona de conforto, e 

nos faz viajar com nossa imaginação, nossos pensamentos e nossas indagações. 

Otten (1982 apud JOUVE, 2002, p. 66) esclarece que quando o leitor está 

orientado e livre no transcorrer de uma leitura, ele se coloca em dois polos, chamados 

de “espaços de certeza” e “espaços de incerteza”. Os espaços de certeza podem ser 

caracterizados por serem os pontos de ancoragem da leitura, ou seja, as passagens 

mais explícitas de um texto. Já os espaços de incertezas seriam todas as passagens 

obscuras ou até mesmo ambíguas, nas quais, para decifrar, é necessário um 

envolvimento maior do leitor. 

Através da leitura podemos dar vida às palavras, mas, para isso, precisamos 

conviver com os livros sem pudores. A leitura não pode ser um fenômeno intimidador. 

Utilizemos, como ilustração, o exemplo das crianças: quando para elas lhe é imposto 

algum tipo de comportamento com relação à leitura, esta passa a agir com 

passividade, percebendo aquela atitude como algo obrigatório, sendo para ela algo 

que não é necessário que leitura faça parte do seu cotidiano. Desta forma, as chances 

de o livro, de que lhe foi “obrigado” a leitura, passar a fazer parte da experiência dessa 

criança, do seu pensamento são poucas (PÈTIT, 2009, p. 47-48). 

Apropriar-se efetivamente de um texto pressupõe que a pessoa tenha tido 
contato com alguém [...] que já fez com que contos, romances, ensaios, 
poemas, palavras agrupadas de maneira estética, inabitual, entrassem na 
sua própria experiência e que soube apresentar esses objetos sem esquecer 
isso. Alguém que desconstruiu o monumento, fazendo com que encontrasse 
uma voz singular (PÈTIT, 2009, p. 48).  

O incentivo à leitura é importante sim, e conforme Baade e Silva (2016, p. 127) 

é positivamente avaliado pela sociedade e dificilmente alguém contestará essa 

afirmação. Mas, esse deve ser tratado com muita cautela na medida em que incentivar 

é muito diferente de obrigar. Quando se trata do incentivo à leitura, nos dias atuais, a 

cautela deve ser maior ainda.  

Conforme Pètit (2009, p. 65), “Ler, apropriar-se dos livros, é reencontrar o eco 

longínquo de uma voz amada na infância, o apoio de sua presença sensível para 

atravessar a noite, enfrentar a escuridão e a separação”, há muitos motivos que 

instigam uma pessoa a praticar a leitura, mas um deles, pode-se dizer com toda 

certeza que é um meio de ocupar a mente, mantê-la em constante movimento, e 

muitas vezes até uma maneira de acalmar a mente, esquecer preocupações, etc. 

Uma biblioteca ou uma coleção de livros exerce um papel essencial no interior 
de uma população marginalizada [...] Muito além do fornecimento de 
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informação ou de um apoio à educação formal. Para os cidadãos vivendo em 
condições normais de desenvolvimento, um livro pode ser uma porta a mais 
que se abre; para aqueles que foram privados de seus direitos fundamentais, 
ou de condições mínimas de vida, um livro é talvez a única porta que pode 
permitir-lhes cruzar a fronteira e saltar para o outro lado (ROBLEDO, 2002 
apud PÈTIT, 2009, p. 75). 

O ato de ler pode apresentar muitas configurações, não apenas da leitura por 

prazer, mas da leitura para conhecer. Para as pessoas que têm um contato, um 

acesso maior a cultura, a leitura pode se tornar uma forma a mais de conhecimento, 

de cultura, de informação, porém para aquelas pessoas que não têm muito contato, 

ou seja, que têm um contato mais restrito por falta de condições, um livro, uma leitura 

pode ser a única “saída” daquela zona de conforto, talvez até uma das poucas formas 

de conhecer o mundo além daquilo que os olhos podem ver e presenciar. Canivez 

(1998, p. 60), nos apresenta que o domínio da língua conceitual é condição da 

capacidade para compreender os problemas políticos e para tomar posição diante dos 

problemas. O autor ainda afirma que, dessa forma é válida a afirmação de que a 

instrução de todos é o fundamento da democracia. 

Segundo Freire (1989, p. 13), “a leitura da palavra não é apenas precedida pela 

leitura do mundo, mas por uma certa forma de ‘escrevê-lo’ ou de ‘reescrevê-lo’, quer 

dizer, de transformá-lo através da nossa prática consciente”. A leitura é um 

instrumento de acesso à cultura e às informações, pois é através da leitura que o leitor 

adquire maior conhecimento sobre determinado assunto; o indivíduo assimila aquilo 

que foi lido como uma vivência, fazendo que as palavras escritas adquiram um 

significado próprio. E com esse conjunto de informações novas, o fato de tornar-se 

mais culto, e até mesmo muitas vezes mais crítico - porque podemos sim, afirmar que 

as pessoas mais cultas, mais providas de conhecimento, são mais exigentes em 

relação aos fatos do mundo que as cercam -, pode se tornar perigoso, às vezes até 

libertador.  

Segundo Canivez (1998, p. 60), sem a capacidade de percepção para notar do 

que se trata, o que supõe familiaridade com a atualidade, sem a habilidade para 

elaborar a própria experiência em conceitos universalmente válidos e comunicáveis, 

não há posição, nem opiniões propriamente políticas. Dessa forma, só há “reações 

epidérmicas o que trai as características sociais e psicológicas do indivíduo” 

(CANIVEZ, 1998, p. 60). Pode-se afirmar dessa forma que, a leitura pode sim ser um 

fator de grande auxílio para a construção da criticidade, do conhecimento e com toda 

certeza da informalidade. 
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Ler faz com que crianças, adolescentes e idosos falem por si mesmos e uns 

com os outros. Através do estudo de textos ou até mesmo de imagens, da construção 

de um sentido próprio, as pessoas fazem o uso da palavra de forma mais fluída; e isto, 

sob alguns aspectos nem sempre é bom, principalmente àqueles que detêm o poder 

e os privilégios numa determinada sociedade (PÈTIT, 2009). 

Segundo Canivez (1998, p. 63), “a relação da linguagem valorizada pela escola, 

o culto do estilo e das referências culturais para uso dos iniciados, a aptidão para 

dissertar, permitem ao indivíduo distinguir-se da massa”. Essa é uma habilidade que 

pode ser construída através da leitura, além de ser um processo vital, pois conforme 

Baade e Silva (2016, p. 127-128) é uma habilidade que desenvolvemos para garantir 

a continuidade da vida humana e não apenas para superar desafios. 

Pètit (2009, p. 66) afirma que, “ler é também tornar-se autônomo: o livro é feito 

de signos, de linguagem, do registro simbólico [...]”, e esses signos fazem com que a 

leitura instigue o leitor a buscar mais sobre o assunto, talvez só para verificar se a 

informação contida no texto era objetiva. Desta forma, Silva (1996, p. 32) diz que, a 

leitura “também pode ser vista como uma fonte possível de conhecimentos. E se a 

experiência cultural for tomada como um comprometimento do indivíduo com a sua 

existência, verifica-se a importância que a leitura exerce na vida do indivíduo”. Em 

resumo, a leitura é uma fonte primordial para a aquisição e a produção do saber.  

Hoje em dia não podemos nos contentar com conhecimento que nos é 

apresentado no momento em que participamos de uma aula; o mundo é competitivo, 

é veloz, então precisamos estar sempre nos atualizando. Há alguns anos atrás, ter 

feito o ensino médio era o diferencial, mas hoje em dia nem mesmo um curso de 

graduação lhe diferencia dos demais. É preciso manter-se atualizado e a leitura pode 

ajudar nesse processo, nessa prática constante da produção do saber e de 

crescimento pessoal. Canivez (1998, p. 162) retrata que, “o cidadão deve saber 

pensar, ultrapassar a mera expressão de seus interesses particulares, aceder a um 

ponto de vista universal, encarar os problemas considerando o interesse da 

comunidade em seu conjunto”. 

Tonet (2005, p. 473) diz que é necessário contribuir no ramo da educação, para 

que se possa conquistar a hegemonia, e dessa forma, portanto, a construção de uma 

sociedade cada vez mais livre e humana. O que segundo o autor pode ser resumida 

pelo termo Educação Cidadã. Ou seja, uma educação que contribua para formar 

indivíduos como cidadãos e cidadão críticos, que participem ativamente do processo 
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social. E, para que isso ocorra é necessário ampliar cada vez mais o acesso à 

educação, o que garantirá um nível mais elevado do acesso ao saber. Isso, também 

auxiliará, na questão dos indivíduos, manterem-se atualizados quanto a conteúdos e 

acontecimentos. Mas para manter-se atualizado, para aprimorar seus conhecimentos, 

ou seja, qual for o motivo que o leva a ler, o aluno/leitor precisa encarar o desafio da 

transformação – isto porque ao sair da sua zona de conforto, da mesmice e ir em 

busca do conhecimento, através da leitura, o leitor se transforma, ele passa a ser 

sujeito do seu conhecimento. Para que isso ocorra de forma satisfatória, o aluno-leitor 

também precisará de uma mediação que o ajude a passar de um nível de experiência 

mais cômodo, para um que o desestabiliza. Neste momento, cabe a pergunta, quem 

será o motivador? Quem fará essa mediação? Na maioria das vezes esse papel 

caberá ao educador: cabe a este incentivar e promover a leitura. 

É fato que, de maneira geral, o objetivo da leitura é atribuição de significados, 

a produção de sentido(s) aos textos. Como já dito, é através da leitura que recriamos 

as ideias do autor. Assim, “ler é [...] não só uma ponte para a tomada de consciência, 

mas também um modo de existir no qual o indivíduo compreende e interpreta a 

expressão registrada pela escrita e passa a compreender-se no mundo” (SILVA, 1996, 

p. 45). A leitura é parte integrante e ativa do processo educacional e da própria 

existência do indivíduo, porque grande parte do aprendizado - seja para vida pessoal, 

escolar ou profissional - depende em algum momento da leitura de diferentes tipos de 

textos.  

2.1.1 Tipologia de Leitura 

Leitura não é apenas adivinhar e/ou decifrar o que contém em um texto, é 

atribuir significado para o texto, é a busca por entendimento e maior conhecimento 

sobre qualquer assunto. “[...] o leitor, nesse processo, não é passivo, mas agente que 

busca significações [...]” (GERALDI et al., 2001, p. 93). Podemos dizer que o leitor, 

sujeito do seu conhecimento, é aquele que busca por informações, que procura 

atribuir significação a leitura que se lhe oferece.  

Podemos afirmar que, com base nos estudos de Geraldi et al. (2001, p. 93), 

que são estas as posturas de um leitor diante do universo de textos: 

a Leitura - busca de informações; 

a Leitura - estudo do texto; 

a leitura do texto- pretexto; 
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a leitura - fruição do texto. 

2.1.1.1 Leitura - busca de informações 

Leitura não é uma atividade simples, porque a mesma inclui uma série de 

atividades que são feitas de forma simultânea. Conforme Geraldi (2001, p. 93), “A 

característica básica dessa postura ante o texto é o objetivo do leitor: extrair de um 

texto uma informação.” 

Genovez (2010), traz a afirmação de que a leitura informativa, também pode 

ser denominada de estudo, pela mesma possui o objetivo de coletar elementos, 

dados, informações, o que a torna fundamental no desenvolvimento e na elaboração 

de trabalhos acadêmicos. Apresentando-se dessa forma, percebe-se que a leitura 

informativa ocorre quando se deseja ou é necessário tomar conhecimento sobre um 

assunto, seja para realizar algum trabalho ou apenas para inteirar-se de determinados 

conteúdos. 

Quando se trabalha com esse tipo de leitura, o professor pode orientar os 

alunos para que, com ou sem roteiro, busquem informações, ou para que os mesmos 

leiam o texto e verifiquem quais as informações que determinada leitura sugere. 

Lembrando que, da segunda forma, fará com que o aluno busque também 

informações extras, indo mais fundo no entendimento do conteúdo/informações que o 

texto transmite. 

2.1.1.2 Leitura - estudo do texto 

Conforme as afirmações de Geraldi (2001), a leitura como estudo do texto é 

mais utilizada em aulas de outras disciplinas do que nas aulas de língua portuguesa, 

sendo que nessa disciplina essa habilidade de interlocução leitor/texto/autor deveria 

ser maior. Vale salientar que em muitos casos é isso mesmo que acontece, pelo fato 

de muitos professores utilizarem as interpretações de textos contidas em livros 

didáticos e muitas vezes não se aprofundarem para além daquilo que é solicitado nos 

questionários prontos e acabados que aparecem depois do texto. 

No estudo dos textos, é importante especificar qual a tese defendida no texto; 

os argumentos a favor ou contra; a coerência das informações postas no decorrer do 

texto. Sendo que esse tipo de postura ou análise não é exclusividade de textos 

dissertativos. Desta maneira, podemos dizer que este tipo de leitura caracteriza-se em 

explorar as ideias que o autor defende ao longo do seu texto, “libertando-se da 
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situação, sempre particular, que delimita a troca oral, o texto alarga o horizonte do 

leitor abrindo-lhe um universo novo” (JOUVE, 2002, p. 25). Dessa forma, este tipo de 

prática de leitura é também uma forma de o leitor ampliar suas interpretações sobre o 

assunto estudado, e até mesmo se intrigar por uma busca maior sobre o assunto, 

porque através da sua interpretação e da curiosidade o mesmo pode ser que não se 

baste somente com as informações presentes no texto e, desta forma busque mais 

leituras para compreender melhor o assunto tratado. 

2.1.1.3 Leitura do texto - pretexto 

Segundo o dicionário Michaelis (2017) pretexto é a razão que se alega a ocultar 

o real motivo de uma ação ou omissão; alegação, desculpa, trazendo para nosso 

contexto, de leitura, mais especificamente tipologia de leitura, segundo Geraldi (2001) 

é uma rede grande de questões, no caso um texto estudado em sala de aula pode ser 

pretexto para produções textuais, por exemplo cartas, jornais, textos dissertativos etc., 

mas este também pode ser base para dramatizações, desenhos, enfim os mais 

diferentes motivos pensados pelo professor. 

Geraldi (2001, p. 97) afirma que “prefere discordar do pretexto e não do fato de 

o texto ter sido pretexto”. Através desta afirmação pode-se dizer que qualquer texto 

pode se tornar um pretexto, mas cabe ao professor-mediador ter criatividade para 

planejar os pretextos para usar um texto.  

Utilizar um texto como pretexto para outra atividade não pode ser considerado 

errado, porque é uma forma de fazer com que aquele contexto presente no texto ou 

nos textos estudados tenha um propósito. Além disso, há muitas atividades ou 

pretextos construídos através de textos estudados em sala de aula que auxiliam os 

alunos para uma maior compreensão de um determinado conteúdo. 

2.1.1.4 Leitura - fruição do texto 

Segundo Geraldi (2001, p. 97) “No sistema capitalista, de uma atividade importa 

seu produto”, ou seja, há algumas situações em que a escola, seguindo esse 

pensamento que visa a produção e o resultado, acaba por deixar de lado as atividades 

que não são produtivas ou, conforme afirma Geraldi (2001), não são rendosas. Várias 

atividades de leituras propostas em sala de aula são orientadas para resultados, como 

por exemplo preencher fichas de leitura, fazer resumos, provas, etc. 
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Visto que as leituras realizadas na escola precisam gerar um resultado, muitos 

professores ser questionados caso não cobrarem alguma produção, alegando que o 

resultado demonstrará se os leitores efetivamente fizeram as lições.  

A intenção de Geraldi (2001), com essa tipologia de leitura, é justamente 

recuperar a questão do ler por ler. O autor utiliza o exemplo do jornal... afinal, por que 

lemos um jornal? Lemos para nos informarmos sobre algum assunto, ou seja, lemos 

por ler. É justamente essa a questão levantada por Geraldi (2001), o ler somente com 

a intenção de fruição do texto, seja este literário ou não.  

Há algo para se ressaltar, que é a questão da escolha das leituras que fazemos, 

pois é muito mais prazeroso lermos o que um amigo no indica, ler um livro muito 

comentado no momento, ou até mesmo aquele livro que gostamos da capa. Assim 

são nossos alunos-leitores: eles preferem optar por um livro do gosto deles, porque 

isso será mais motivador, será algo livre para que eles possam fazer suas escolhas e 

não algo imposto pelo professor. Neste caso, o aluno tem a liberdade para escolher a 

obra que vai e estabelecer um tipo de interlocução que lhe traga prazer. 

A tipologia elaborada por Geraldi (2001), aqui recuperada, aponta para as 

finalidades das interlocuções geralmente buscadas pelo leitor na sua relação com 

livros ou outros materiais escritos. Cabe destacar que a presente pesquisa, ao 

privilegiar a leitura de textos informativos, trabalhará mais especificamente com a 

leitura “estudo do texto”. Entretanto, convém lembrar e sublinhar que um programa 

equilibrado de ensino deve dinamizar os quatro tipos de leitura aqui apresentados – 

isto no intuito de desafiar os estudantes através de diferentes atividades de leitura e 

também permitir que eles desenvolvam habilidades diversificadas para lidar com os 

múltiplos tipos ou gêneros de texto.  

2.2 LEITURA COMO UM JOGO DE ADIVINHAÇÕES 

Também é importante destacar que a leitura muitas vezes é tratada pelos 

alunos e pelo professor como algo chato e obrigatório, algo que precisa ser feito para 

cumprir alguma tarefa. É fato que quando estamos nas séries iniciais, o ato de 

“decifrar” as letrinhas é algo inimaginável e até mesmo surpreendente. Mas é 

importante destacar que a “leitura não se trata de apenas diagnosticar o conteúdo, e 

sim, compreender atribuindo significado ao que se leu e para que o mesmo ocorra 

existem vários fatores necessários no processo leitura/entendimento” (PADILHA; 

SOUZA, 2016, p. 03). 
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Goodman em seu estudo: a Phycholinguistic Guessing Game (1985, p. 01) diz 

que “Reading is a precise process. It envolves exact, detailed, sequencial perception 

and indentification of letters, words, spelling patterns and larger language units.”5 

Sendo assim, podemos dizer que a leitura envolve percepção, identificação e também 

conhecimento de palavras, porque com o exercício da leitura passamos a ter acesso 

a novos conjuntos de palavras quanto de percepções. 

Quando associamos a leitura a um jogo de adivinhações, que é uma das 

situações em que podemos destacar o teste Cloze, pode soar estranho, ainda mais 

se levada em consideração o sentido literal da palavra adivinhação: palpite, 

pressentimento, suposição, chute etc., porém não é apenas isso. Se bem focada e 

mediada, a leitura como um jogo de adivinhações pode ser bem interessante, pois 

através dela o aluno poderá fazer o uso dos elementos que já conhece sobre 

determinado tema, aprimorando seus conhecimentos e fazendo uma reafirmação dos 

conhecimentos que já possui, ou seja, o aluno fará a utilização da inferência e da 

predição no momento de interpretar os textos. 

Dall’Agnol (2008, p. 03), diz que a adivinhação tem posição central na leitura, e 

ainda cita Smith que afirma que a leitura feita com fluência é aquela que depende 

menos dos olhos. O autor ainda reforça que a análise do nosso conceito de 

adivinhação estimula a um jogo automonitorado entre o que é processado pelo leitor 

e as características do texto.  

Essa habilidade, associada ao processamento cognitivo, tem importância 

fundamental, pois consistem em caminhos cognitivos e metacognitivos que são 

realizados pelo autor quando este, busca conhecimento (DALL’AGNOL, 2008, p. 03). 

Essa ação ativa conhecimentos prévios, trabalha com seleção, identificação de 

padrões organizacionais no texto, predição etc. 

A predição é uma estratégia que utilizamos no nosso dia a dia, sempre que 

prevemos, que antecipamos o que irá acontecer. Com a leitura essa prática não é 

diferente. É fato que podemos fazer isso de maneira inconsciente, quando 

imaginamos um fim para uma história, ou até mesmo quando lemos o título de um 

texto e tentamos imaginar o dele decorre. A predição é um processo de interpretação, 

Goodman (1985) diz que a leitura é um jogo psicolinguístico constituído de processos 

                                            
5 “A leitura é um processo preciso. Envolve a percepção exata, detalhada, sequencial e a identificação 
de letras, palavras, padrões ortográficos e unidades linguísticas maiores.” Tradução nossa. 
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de antecipação, testagem e confirmação. O procedimento de predizer o que existe de 

contido um texto nada mais é do que uma forma do leitor se apropriar do texto em si, 

pois a adivinhação faz com que o mesmo participe ativamente da construção do 

sentido. 

Sendo assim, pode-se dizer que o exercício da adivinhação enquanto se lê, 

além de tornar o texto com maior fruição literária, torna-se um movimento significativo 

perante o texto (DALL’AGNOL, 2008, p. 04). 

Dall’Agnol (2008, p. 04) ainda destaca que quando utilizamos a leitura com a 

pespectiva da predição, sendo essa uma estratégia de leitura, é como se o leitor 

passasse a utilizar a antecipação do conteúdo que é proposto pelo autor do texto. 

Porque esse passa a utilizar o que já tem de conhecimento prévio do assunto, além 

de também utilizar as pistas que são oferecidas pelo autor do texto, as pistas 

linguísticas. Esse tipo de leitura, passa a se tornar mais significativa, tendo maior 

participação do leitor mediante formulação e testagem de hipóteses. 

2.3 LEITURA E AUTONOMIA 

Que a leitura é importante para a formação escolar, nem se precisa questionar, 

porque ela é sim, essencial, que já faz parte da vida humana. Antunes (2010, p. 04), 

inclusive afirma que a leitura é mais importante que o próprio ato de saber escrever, 

e que essa ação, da leitura, deveria ser adotada nas escolas como a principal 

atividade a ser desenvolvida na formação dos alunos. A autora justifica essa 

afirmação, por ser a leitura uma extensão da escola na vida das pessoas, por ser uma 

maneira de aprender fora da sala de aula, e até mesmo por ser uma herança maior 

que qualquer diploma. 

Todos os ensinamentos que são aprendidos na escola, estão ligados à leitura, 

e dependem dela para manter-se e desenvolver-se. Além de ser um meio de pesquisa, 

sobre os mais variados assuntos. A leitura pode fazer com que as pessoas se tornem 

pesquisadoras, e também como já mencionado anteriormente, ela pode contribuir na 

formação de cidadãos mais críticos, sem mencionar que a leitura pode auxiliar no 

processo da autonomia intelectual, que é tão almejada pelo ser humano (ANTUNES, 

2010, p. 05). 
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Se buscarmos uma definição para a palavra autonomia, podemos dizer que 

seria “liberdade moral ou intelectual”6, em outras palavras, seria uma ação de auto 

determinação. Quando um indivíduo se auto determina a praticar alguma ação, como 

o termo já se refere, ele não precisa necessariamente de uma instrução, pois fará por 

ele mesmo. Essa é uma situação interessante se relacionarmos à busca de 

conhecimento, porque se compararmos um aluno com autonomia e um aluno que não 

tem essa habilidade trabalhada, o desenvolvimento do primeiro, provavelmente se 

sobressairá ao segundo. Isso tudo por que o indivíduo autônomo não ficará no 

comodismo de que tudo tenha que ser “dado em suas mãos”, ele investigará o que 

lhe deixa curioso. 

Visto que, no mundo atual, “é necessário, que o indivíduo contemporâneo 

possua conhecimentos e habilidades que lhe permitam interpretar e analisar, de 

maneira crítica e autônoma, a crescente quantidade de informações [...]” (CAVÉQUIA; 

MACIEL, 2017, p. 08). Tendo em vista essas informações, a leitura passa a ser 

primordial para que o indivíduo adquira essa habilidade. 

Sendo assim, Cavéquia e Maciel (2017, p. 09), dizem entender por leitor 

autônomo “aquele que é capaz de buscar por leituras, nos mais diferentes suportes e 

de acordo com suas mais variadas necessidades. Nessa busca, ele age com poder 

de decisão, escolhendo o que ler e o que não ler”. Dessa forma, é possível perceber, 

que o aluno não será apenas instigado pelo professor para realizar leituras, mas 

também para as curiosidades que o cercam, sempre na busca do conhecimento, de 

aprofundar seus saberes sobre os mais variados temas. E essa atitude, inclusive, 

pode ser de grande valia para o professor, pois se o mesmo souber como instigar, o 

aluno participará mais ativamente das aulas e da construção de seu próprio 

conhecimento, isso se relacionarmos com a sala de aula, por exemplo, que é o objeto 

desse estudo. Lembrando que, a leitura não deve ser apenas incentivada por ser um 

critério em sala de aula, mas também para se tornar a busca do conhecimento dos 

indivíduos. 

Complementando, com as afirmações de Antunes (2010, p. 06), a autonomia 

intelectual implicará na mudança por completo da posição do aluno em sala de aula, 

pois essa passa de objeto receptor, domesticado e repetidor, a alguém que ganha a 

                                            
6 Definição retirada do Dicionário Michaelis Online: 
<https://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=&t=&palavra=autonomia>. Acesso em 26 set. 2018. 
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centralidade da construção da aprendizagem através do desenvolvimento de 

habilidades decisivas a reconstrução do saber. E dessa forma, o papel do professor 

também mudará, pois esse passa a ser mediador, desempenhando um importante 

papel como facilitador nos processos de assimilação e apropriação dos saberes.  

E na educação profissional, ponto chave para esse estudo, essa 

tratativa/abordagem não pode ser diferente, a Metodologia para Educação 

Profissional, da escola em questão (2013, p. 16) diz que “além das competências 

técnicas, exige-se que um profissional tenha iniciativa, autonomia, responsabilidade, 

capacidade de decisão [...]”. Entende-se que essa autonomia, a qual não se faz 

somente na leitura, mas em outras ações também, é de extrema importância para o 

profissional atual. E também se sabe que a leitura pode ser um fator decisivo nessa 

questão, porque quando o aluno/profissional se torna autônomo, esse passa a 

determinar o que aprender, o que ler e o que de fato é interessante para ele naquele 

momento. Ou seja, a aprendizagem também se tornará mais significativa.  

A educação profissional, proposta pela escola onde se passa o estudo, preza 

muito com relação à autonomia, sendo que essa se encaixa na capacidade 

caracterizada como metodológica, que segundo a Metodologia para Educação 

Profissional, da escola em questão (2013, p. 69) é a qual permite ao aluno responder 

a “situações novas e imprevistas que se apresentem no trabalho, com relação a 

procedimentos, sequências, equipamentos e produtos, bem como encontrar soluções 

apropriadas e tomar decisões autonomamente”. Ou seja, se foi o tempo em que os 

profissionais realizavam tarefas mecanizadas, as quais não lhe instigavam o 

pensamento crítico, a tomar decisões etc., a Metodologia para Educação Profissional, 

da escola (2013, p. 15) “a indústria passou a requerer um profissional com maior 

autonomia”. As funções dentro de muitas empresas mudaram, e passaram de 

atividades de mão-de-obra, para a exigência de um profissional que tenha iniciativa, 

autonomia, responsabilidade, capacidade de decisão e, principalmente, saiba 

trabalhar em grupo (MSEP, 2013, p.16). 

É imprescindível ao indivíduo contemporâneo possuir conhecimentos e 

habilidades que lhe permitam interpretar e analisar, de maneira crítica e autônoma, a 

crescente quantidade de informações. Portanto, ler o mundo, representado pelos mais 

variados símbolos, é essencial a esse indivíduo, sendo a competência leitora, nesses 

termos, um requisito indiscutível (CAVÉQUIA; MACIEL; REZENDE, 2010, p. 302). 
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Por meio da leitura crítica há a desestabilização do mundo interior do indivíduo, 

gerando dúvidas e anseios por mudanças. Sendo que em primeira instância, ocorre a 

inquietação, na sequência, alguns ajustes são feitos no mundo interior do leitor através 

da reflexão para, finalmente, ocorrer a prática consciente, que consiste no resultado 

do novo sujeito transformado, porém não concluído. Não concluído pelo fato de que 

ainda serão feitas leituras e releituras (CAVÉQUIA; MACIEL; REZENDE, 2010, p. 

302). 

Novamente, pode-se verificar o papel de grande importância que a escola tem 

sobre os indivíduos em formação, pois a mesma pode contribuir com o cenário da 

construção da criticidade e autonomia, fazendo com que os alunos sintam confiança 

e percebam o clima de abertura ao debate, discussão etc., pois a partir do momento 

em que se abre espaço as informações que são trazidas pelos alunos, será também 

aberto o espaço para um processo de ensino e aprendizagem com novas 

perspectivas, o que proporcionará uma ressignificação do que já foi lido anteriormente 

CAVÉQUIA; MACIEL; REZENDE, 2010, p. 303). 

2.4 CARACTERIZAÇÃO DO TEXTO INFORMATIVO 

O texto informativo, como o nome já sugere, tem a função de informar sobre 

determinado assunto, de transmitir informações. Fazem parte desse tipo de texto, 

artigos de revistas, notícias, reportagens, dissertações, etc. O objetivo do autor, neste 

caso, é o de esclarecer a uma pessoa ou a um grupo de pessoas determinada 

informação. Enfim, é um texto que visa transmitir conhecimentos e esclarecer dúvidas 

sobre um tema específico. Para Souza (2017, p. 01), 

A leitura nem sempre é empregada para adquirir conhecimentos, como é o 
caso da leitura casual, que ocorre na leitura de anúncios, cartazes, outdoors. 
Há ainda, a leitura por lazer ou entretenimento, que acontece quando lemos 
um romance e revistas. No entanto, há revistas como jornais, que exigem 
uma leitura mais atenta, com a finalidade de resultar em conhecimento. Logo, 
há distinção entre leitura informativa, mais ligada à cultura geral, e a 
formativa, relacionada com a aquisição ou ampliação de conhecimentos. 

Nem sempre, quando fazemos a leitura de algum texto, a nossa busca é por 

ampliação de conhecimentos, ou seja, normalmente não pensamos “vou ler esse 

jornal para ampliar meu conhecimento sobre a cidade”. Há casos que lemos porque 

um título ou uma manchete nos chamou atenção, o que geralmente ocorre quando 

nos deparamos com uma notícia em um jornal, por exemplo. Mas é fato que quase 

sempre, quando lemos diferentes tipos de texto, agregamos ideias ao nosso 
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conhecimento. Talvez possa ser uma nova palavra, às vezes um tema que não 

conhecemos e nos sentimos curiosos em buscar mais e assim por diante.  

Como já dito, o texto informativo é elaborado de maneira a informar sobre um 

determinado assunto ou uma determinada situação. A linguagem que é utilizada 

nesse tipo de texto deve sempre ser clara e objetiva, evitando apresentar ideias 

ambíguas, que levem o leitor ao duplo sentido ou ambiguidades.  

No que se refere à escola, um texto informativo pode ter como referencial 

variados assuntos; sendo assim, o mesmo pode ser utilizado em diferentes disciplinas. 

O texto informativo também pode ser jornalístico e técnico.  

O jornalístico tem a intenção de passar para o leitor o máximo de informações, 

de forma a parecer mais um relato de alguma situação da forma mais objetiva 

possível. O texto técnico vem a ser utilizado para a explanação ou explicação de 

temas técnicos, explicar o funcionamento de um equipamento, um tema específico, 

etc. 

Podemos ressaltar como características gerais7 de um texto informativo: 

É escrito em prosa, sendo utilizada a 3.ª pessoa do discurso. 
Fornece informações geralmente objetivas sobre um determinado tema. 
Utiliza o sentido denotativo da linguagem, para informar o receptor da 
mensagem de forma clara e direta. 
Não utiliza figuras de linguagem nem o sentido conotativo das palavras, de 
modo a evitar ambiguidade e diversidade de interpretações. 
Não expressa opiniões pessoais nem reflete possíveis indagações do autor. 
Assume um caráter prático e utilitário. 
Apresenta citações, fontes, dados e pesquisas, de forma a provar a sua 
credibilidade (TEXTO, 2017 [grifo nosso]). 

O texto informativo adota como uma das suas principais características a 

impessoalidade, ou seja, o autor do texto não se inclui em sua escrita, além de utilizar 

uma linguagem objetiva, sem muitas descrições e “enfeites”, indo direto ao tema 

abordado. Por se tratar, muitas vezes, de um texto que transmite uma ideia mais 

rigorosa sobre o tema, não muito frequentemente utiliza a linguagem figurada.  

Pode-se verificar que muitos questionamentos e dificuldades dos alunos, nessa 

escola profissionalizante, decorrem da possibilidade de dupla interpretação de textos 

literários, o que muitos, acabam por trazer um pré-conceito da escola regular. Essa 

dupla interpretação faz com que os alunos se sintam receosos para afirmações sobre 

as ideias que desenvolveram a partir da interação com um texto. Mais 

                                            
7 Cabe destacar que são características gerais e não definidoras. Isto porque as configurações não 
existem em estado puro, mas aparecem quase sempre mescladas com outras configurações. 
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especificamente, relatar o que objetivamente compreenderam. Dessa forma pode-se 

verificar que, o uso de textos informativos, no contexto da sala de aula, é um recurso 

potencialmente acessível, concreto e próximo à realidade dos alunos (PRESTES, 

2009, p. 26). 

Segundo Cadime et al. (2017, p. 353), quando a leitura de um texto informativo 

tiver por objetivo a aquisição de conhecimentos sobre um tema novo, o nível de 

conhecimentos prévios que o leitor possuir sobre esse domínio particular irá, 

inevitavelmente, influenciar o nível de compreensão que este será capaz de atingir. 

Dessa forma, é possível dizer que a leitura de cunho informativo, a qual também é 

uma maneira de adquirir novos aprendizados faz a retomada de conhecimentos já 

adquiridos pelo leitor. Essa tarefa é bastante interessante se relacionarmos essa 

questão com a qual tem sido uma exigência ao novo profissional, a análise, 

pensamento crítico, tomada de decisões, visto que relacionando o que já aprendeu 

com o que pode aprender, o indivíduo será capaz de selecionar o que ainda pode 

obter de conhecimento, quais informações lhe faltam para melhor entender 

determinado assunto etc. 

Mesmo se tratando da leitura com cunho informativo, essa prática também tem 

papel grande importante na aquisição de novo vocabulário, “a rede lexical de um texto 

formaria o seu universo semântico, e relações de significado entre itens só poderiam 

ser identificadas como tal a partir desse universo” (VEREZA, 2000, p. 89). E, sabe-se 

que as palavras são elementos de fundamental importância, por permitirem que as 

nossas ideias sejam expressadas, que possamos compreender novos assuntos, que 

possamos aprender novos conteúdos, e dentre outras coisas. Mas vale afirmar que, 

por trás desse conhecimento, da palavra, há um campo um pouco mais complexo, da 

fonética, da grafia da palavra etc., mas conhecer uma palavra não consiste apenas 

em conhecer o seu significado e a sua forma fonética. Afinal, ainda podemos dividi-

las em classes: verbo, adjetivos, pronomes e tantos outros. 

A atividade de reconhecer uma palavra envolve saber também a classe de 

palavras a que ela pertence, uma vez que esse conhecimento determina as funções 

que ela pode ocupar numa frase e os paradigmas flexionais que ela pode ter. Outro 

ponto que deve ser incluído quando tratamos o aprendizado de novas palavras, do 

ensinar palavras, é com relação ao significado da mesma, ou seja, o papel semântico 

que essa palavra passa a ter juntamente com as expressões que combinadas a ela 
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formam unidades linguísticas mais extensas. “O léxico é utilizado pelo usuário da 

língua para a formação do seu vocabulário, para a sua própria expressão no momento 

da fala e para a realização do processo comunicativo” (GAMA, 2009, p. 23). 

Dessa forma, o vocabulário de um indivíduo é caracterizado pela seleção e 

pelos empregos pessoais que ele faz do léxico, tornando-se um inventário aberto de 

palavras disponíveis no seu idioma. Quanto maior for o vocabulário do usuário, maior 

a possibilidade de escolha da palavra que melhor se adeque a situação desejada, ao 

que se quer expressar (GAMA, 2009, p. 23). 

Além da combinação de palavras com palavras, ou seja, expressões formarem 

novos significados, também há o fato de palavras que quando colocamos sufixos ou 

prefixos, passam a ter outro significado, como por exemplo, a palavra útil, que se 

acrescentarmos o prefixo in a mesma passa a compor um novo significado inútil, ou 

até mesmo quando colocamos um sufixo, idade, formando ainda outra palavra 

utilidade. Essa é uma das razões para termos um vocabulário tão rico em expressões, 

pois há muitas palavras que se adicionarmos prefixo ou sufixo formam novos 

significados. Este saber, pode se tornar crucial quando ao nos depararmos com uma 

nova formação de palavras, sabemos, por exemplo, o significado da palavra original, 

por através desse conhecimento prévio, podemos relacionar juntamente com o 

contexto do texto, o novo significado que a palavra passou a compor. 

Para que se estude o léxico é necessário que haja a ligação entre a 

compreensão e a diversidade de usos, porque uma palavra não é utilizada de maneira 

isolada e nem muito menos com um único sentido, ela varia em função do contexto 

sócio-cultural-geográfico dos indivíduos. Para tanto, é necessário saber que,  

a lexicologia enquanto ciência do léxico estuda as suas diversas relações 
com os outros sistemas da língua, e, sobretudo as relações internas do 
próprio léxico. Essa ciência abrange diversos domínios como a formação de 
palavras, a etimologia, a criação e importação de palavras, a estatística 
lexical, relacionando-se necessariamente com a fonologia, a morfologia, a 
sintaxe e em particular com a semântica (ABBADE, 2011, p.1332). 

Como já mencionado, uma palavra não é única em sentido, por trás das 

letrinhas há muitos fatores a serem considerados, e a lexicologia é a ciência que 

estuda essas relações da língua, desde o estudo da formação da palavra até a 

semântica.  

Quando fazemos a utilização de textos em sala de aula, para interpretação 

textual, por exemplo, o fator lexical deve também ser levado em consideração, pois a 
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compreensão se dará de forma que o conteúdo do texto, por exemplo, as palavras 

sejam compreendidas. Muitas vezes, podemos perceber que muitas situações em que 

os alunos se deparam com uma palavra desconhecida, eles tendem a ficar com 

dúvidas no que o texto está transmitindo. Com a utilização da técnica de Cloze, os 

alunos passam a observar também o contexto da frase, parágrafo e/ou texto para, a 

partir desses elementos sim, “adivinhar” a palavra que encaixa na lacuna em branco. 

2.5 INTERDISCIPLINARIDADE E EDUCAÇÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO 

A interdisciplinaridade está presente ao currículo da escola profissional em que 

se passou o estudo, ou seja, algo que é aplicado e requerido pela escola. Sendo 

assim, conforme a MSEP8 (2013, p. 85), a interdisciplinaridade é caracterizada pela 

abordagem integrada e contextualizada de campos de conhecimentos afins e de 

práticas profissionais, possibilitando o diálogo entre eles. Uma ação educativa 

interdisciplinar contribui para a flexibilidade curricular, o que atende às demandas 

sociais, ao contexto do mundo do trabalho, das empresas e das necessidades dos 

alunos. Além disso, há a valorização do planejamento e desenvolvimento da Prática 

Docente, a qual não deve ser atividade isolada, mas sim coletiva. Ou seja, a qual, 

docente e coordenação pedagógica devem trabalhar de maneira a possibilitar um 

desenvolvimento escolar de maneira integrada e interdisciplinar. 

Entende-se então por interdisciplinaridade, a convergência, coparticipação das 

ciências na colocação dos problemas de interesse por meio de uma linguagem comum 

e em perspectiva de confronto, de complementação pedagógica, de partilhamento de 

conceitos e de estruturas de conteúdos (CARNEIRO, 1994, p. 08).  

A formação e o ingresso no mundo do trabalho, de jovens com espírito 

empreendedor e posturas compatíveis às exigências desse ambiente, atitudes essas 

que em sintonia ao pensamento e atitudes interdisciplinares, permitem ao trabalhador 

desenvolver uma visão do conjunto do processo produtivo e adaptar-se às flutuações 

da produção com flexibilidade, agilidade e eficiência. A interdisciplinaridade é uma 

possibilidade à criatividade do trabalhador (SILVA, 2017, p. 14). 

A interdisciplinaridade, nos conduz a melhor conhecer e compreender cada 

realidade, tornando necessário dentro da vida social que, o indivíduo se permita 

                                            
8 Há a abreviação nessa referência como uma maneira de manter a integridade dos participantes da 
pesquisa. 
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conhecer as múltiplas formas do próprio mundo, pois ao compreendê-lo, pode 

modifica-lo (XAVIER; SOARES, 2016, p. 04). Dessa forma, podemos afirmar que 

trabalhar com a interdisciplinaridade em sala de aula, seria sair da situação de pensar 

como uma parte fragmentada e partir para o pensamento de que, se cada parte 

fragmentada se unir com outra e assim por diante, haverá uma grande transformação 

no modo de pensar e ver as situações, haverá maior integração para o 

desenvolvimento (XAVIER; SOARES, 2016, p. 04). Ainda nessa questão, pode-se 

destacar que as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio (2012, p. 02) também trazem esse assunto, sendo a 

“interdisciplinaridade assegurada no currículo e na prática pedagógica, visando à 

superação da fragmentação de conhecimentos e de segmentação da organização 

curricular”. Analisa-se as diretrizes no nível técnico de nível médio, por não obtermos 

equivalente ao nível em que o estudo se passa (aprendizagem industrial), através 

dessa diretriz, pode-se verificar que a interdisciplinaridade também deve estar 

presente na educação profissional. 

É importante destacar que, as Diretrizes Nacionais para a Educação Básica 

(2013, p. 34), também preveem uma abordagem interdisciplinar na organização e 

gestão do currículo, viabilizada pelo trabalho desenvolvido coletivamente, planejado 

previamente, de modo integrado e pactuado com a comunidade educativa. Sendo 

assim, é possível perceber que o assunto interdisciplinaridade tem ganhado espaço 

nos últimos anos na área da educação, porque o mundo está em constante 

transformação, logo, a maneira em que as escolas tratam a educação também deve 

mudar. Outro ponto é que, 

as mudanças que ocorreram no mundo do trabalho apontam para uma nova 
forma de relação entre ciência e trabalho, na qual as formas de fazer [...] 
passam a ser substituídas por ações que articulem conhecimento científico, 
capacidades cognitivas superiores e capacidade de intervenção crítica e 
criativa perante situações não previstas, que exigem soluções rápidas, 
originais e teoricamente fundamentadas, para responder ao caráter dinâmico, 
complexo, interdisciplinar e opaco que caracteriza a tecnologia na 
contemporaneidade (KUENZER, 2000, p. 18). 

Essa exigência do mundo contemporânea vai de encontro com o que prevê 

Metodologia da escola profissionalizante para Educação Profissional, já mencionada 

acima, que trata a respeito da interdisciplinaridade, que seria uma forma de integrar e 

contextualizar campos de conhecimentos afins e de práticas profissionais (MSEP, 

2013, p. 85). E, essas novas formas de mediação passam necessariamente pela 
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escolarização, inicial e continuada, com a construção de um novo projeto educativo, 

o qual articule finalidades de educação para a cidadania e para o trabalho, tendo como 

base uma concepção de formação humana, construindo a autonomia intelectual e 

ética, sendo esse por meio de conhecimento científico, tecnológico e ao método, que 

permita o desenvolvimento de capacidades necessárias à aquisição e à produção do 

conhecimento de forma continuada (KUENZER, 2000, p. 10). 

O Projeto Pedagógico (PP) Caçador 9(2018, p. 81), da escola onde o estudo se 

passou, prevê com relação ao planejamento docente, o qual demanda conhecimento 

do contexto, da realidade em que atua, às características dos alunos. Sendo também 

necessário conhecer o curso como um todo, no caso o qual irá atuar como docente, 

tendo como premissa os princípios norteadores da prática pedagógica eficaz, a qual 

pretende a formação de pessoas autônomas, críticas e com iniciativa, sendo capazes 

de mobilizar conhecimentos, habilidades e atitudes (CHA), diante de situações da vida 

profissional e pessoal. E, ainda o PP Caçador (2018, p. 81) que com o conhecimento 

do projeto do curso e da unidade curricular (UCr) sob sua responsabilidade, o docente 

poderá verificar a relação que a UCr tem com as demais, verificando os pontos de 

intersecção do conjunto de UCrs, de maneira que as mesmas levem ao 

desenvolvimento das capacidades relacionadas às competências do Perfil 

Profissional. Com isso, o docente pode verificar a conexão entre as UCrs e módulos, 

além do potencial interdisciplinar entre elas. 

É possível ainda salientar que na instituição profissionalizante, em questão, há 

as chamadas situações de aprendizagem, que são um conjunto de ações planejadas 

pedagogicamente que favorecem aprendizagens efetivas, por meio de estratégias de 

aprendizagem desafiadoras, por exemplo, com a utilização de situação-problema, e 

diferentes estratégias de ensino (PP Caçador 2018, p. 82). Ressaltando que essas 

atividades consideradas desafiadoras, baseiam-se em situações que ocorrem no 

mercado de trabalho, de maneira a proporcionar aos alunos uma aproximação com o 

que ocorre dentro mercado de trabalho, porque as mesmas devem ser 

contextualizadas, que evoquem saberes, além de estimular a criatividade e mobilizar 

a solução de problemas, testagem de hipóteses e a tomada de decisões, o que auxilia 

                                            
9 Houve a omissão do nome da instituição como maneira de preservar os participantes da pesquisa 
realizada. 
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o estudante o desenvolvimento das capacidades que sustentam as competências do 

Perfil Profissional (PP Caçador 2018, p. 82). 

Kuenzer (2000, p. 19), diz que a qualificação profissional passa a repousar 

sobre conhecimentos e habilidades cognitivas e comportamentais, que permitam ao 

indivíduo chegar ao domínio intelectual da técnica e das formas de organização social, 

de modo que seja capaz de criar soluções originais para problemas novos, que exijam 

criatividade, através do domínio do conhecimento. Para isso, é necessário outro tipo 

de pedagogia, determinada pelas transformações ocorridas no mundo do trabalho. 

Sendo que, o objetivo a ser atingido é a capacidade de lidar com a incerteza, fazendo 

a substituição da rigidez por flexibilidade e rapidez, a fim de atender as demandas, 

que se diversificam em qualidade e quantidade, não para ajustar-se, mas como forma 

de participação como um sujeito na construção de uma sociedade. 

Além disso, o PP Caçador (2018, p. 83) reforça que a Situação de 

Aprendizagem Significativa deve acontecer de forma coletiva, sendo discutida no 

momento em que ocorre o planejamento pelos docentes, os quais atuarão no 

semestre letivo, dessa forma, tornando possível o sentido ao conjunto de 

conhecimentos que serão trabalhados, além de garantir o alinhamento interdisciplinar. 

Tendo em vista essas questões, a técnica Cloze pode ser de grande auxílio 

para construção do conhecimento, por ser de fácil aplicação e poder ser aplicada 

utilizando os mais variados temas, tendo a possibilidade de associar a compreensão 

de textos das aulas de Comunicação, com os assuntos que estão sendo tratados em 

outras unidades curriculares, como forma de reforçar os conteúdos que estão sendo 

aprendidos além de incentivar a leitura, que como já tratado é uma atividade essencial 

para a construção do conhecimento. Com isso, pode-se encontrar no PP Caçador 

(2018, p. 142), que dentre os conhecimentos pertinentes a UCr Comunicação Oral e 

Escrita, na qual a pesquisa foi realizada, “leitura e construção de sentidos”. Ou seja, 

a leitura aqui evidenciada é para o construir sentidos, sendo esta, através da 

integração com outras UCrs mais significativa e não uma atividade fragmentada, pois 

a mesma é tida como uma atividade de grande auxílio. 



 

3 METODOLOGIA 

A presente pesquisa é de caráter interventivo, ou seja, possui como principal 

finalidade não só produzir conhecimento científico, mas também a produção de 

conhecimento sobre uma atuação realizada junto a um grupo de indivíduos que se 

encontram em situações específicas. Tendo como objetivo o maior esclarecimento, 

além da provocação de transformações em relação a determinados aspectos 

evidenciados pela própria pesquisa. 

3.1 CONTEXTO E SUJEITOS DA PESQUISA 

Os participantes dessa pesquisa foram alunos de dois cursos de aprendizagem 

industrial, de uma instituição de ensino profissionalizante da Cidade de Caçador, 

Santa Catarina, totalizando sessenta alunos. Uma das turmas analisadas é do período 

matutino e a outra do período vespertino, e a pesquisa ocorreu no próprio ambiente 

escolar dentro de uma unidade curricular nomeada Fundamentos da Comunicação 

Oral e Escrita, no segundo semestre letivo de 2017. 

A referida escola profissionalizante atua com cursos de aprendizagem 

industrial, com alunos de 14 a 24 anos incompletos, cursos de qualificação a partir 

dos 14 anos e cursos técnicos a partir de 16 anos de idade, seu foco principal são 

trabalhadores da indústria. Sendo que do sexo masculino foram 46 participantes e do 

sexo feminino 14, destes participantes (60), 18 eram maiores de dezoito anos de idade 

e 42 menores de dezoito anos. 

3.2 INSTRUMENTO 

Para o diagnóstico da habilidade de leitura dos alunos, elaborou-se dois testes 

de Cloze, sendo um chamado de Pré-Teste e o outro de Pós-Teste (apêndice 01), 

com a omissão da oitava palavra, sendo que durante esse processo foram aplicados 

dois testes de Cloze de processo, com intuito de familiarizar os alunos com a técnica. 

A dificuldade dos pré e pós testes foram iguais, por se tratar do mesmo teste. 

O tema dos textos trabalhados, que podem ser verificados nos apêndices 01, 

02 e 03, foi escolhido pelo motivo de informa-los a respeito do mercado de trabalho e 
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como se prepararem para entrevistas de emprego, assunto esse, de bastante 

interesse dos alunos. 

Os Pré e Pós-testes aplicados tiveram 44 vocábulos a serem preenchidos, 

sendo que a respeito do teste tradicional de Cloze, foram preservados o primeiro e 

último parágrafo. Lembrando que no espaço a ser preenchido foi deixada uma lacuna 

com oito toques, exatamente iguais em todos os espaços lacunados, ou seja, os traços 

não eram equivalentes ao tamanho da palavra, exigindo assim uma maior 

compreensão do texto para o preenchimento. Também foram aplicados junto às 

turmas, mais dois testes de Cloze (apêndice 02 e 03), nomeados como testes de 

processo, que serviram para a prática da técnica, tendo intuito de fazer com que os 

alunos se sentissem mais familiarizados com a técnica. Um deles, nomeado como 

Teste de Cloze 01 (Processo, apêndice 02) também continha a omissão da oitava 

palavra, e o Teste de Cloze 02 (Processo, apêndice 03) foi utilizada a aplicação 

tradicional da técnica, com a omissão das quintas palavras. É importante destacar que 

os testes aplicados foram feitos de forma individual, exceto o teste de Cloze 02, que 

pode ser feito em duplas. 

A aplicação dos testes de Cloze requeria dos alunos conhecimentos 

linguísticos, habilidade de leitura e associação, além dos conhecimentos em sinonímia 

e os a respeito do tema proposto.  

Os dados coletados com a aplicação dos testes de Cloze, foram computados e 

consideradas corretas: as palavras iguais às do texto original, ou com mesmo campo 

semântico; e, erradas: as palavras com campo semântico diferente, outra classe 

gramatical, espaço não preenchido ou rasuras que impossibilitassem a leitura. 

A correção dos testes aplicados foi realizada pelos próprios alunos juntamente 

com a pesquisadora, onde foram projetadas as respostas utilizando o projetor 

multimídia e, feita a correção logo após a realização dos testes. Com isso foi possível 

os feedbacks imediatos para alunos e pesquisadora, além das discussões a respeito 

de classes de palavras, palavras sinônimas etc., além dos conhecimentos a respeito 

do assunto abordado nos textos. 

3.2.1 Aplicação do Pré-Teste Cloze - Turma 01 e Turma 02 

A aplicação do Pré-teste foi feita com a turma 01 de 30 alunos, com idades 

entre 14 e 20 anos de idade, e para a turma 02, com a mesma quantidade de alunos 

e mesma faixa etária, as duas são turmas de Aprendizagem Industrial de uma escola 
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profissionalizante de cidade de Caçador, Santa Catarina. A aplicação ocorreu durante 

uma aula de Fundamentos da Comunicação Oral e Escrita e, durou em média 50 

minutos.  

O tema selecionado para ser trabalhado durante o desenvolvimento dos testes 

de Cloze foi “Primeiro emprego/ Busca pelo primeiro emprego”, o mesmo assunto para 

as duas turmas. Sendo que o pré-teste em específico contou com o tema “Primeiro 

emprego. A escolha desse tema se deu analisando que esta seria uma maneira de 

incentivá-los a investir na sua carreira profissional desde cedo. Pois esse é um dos 

temas bastante discutidos na instituição de ensino, por esta ser profissionalizante, 

este trabalho além de analisar o nível de interpretação dos estudantes, também 

poderá servir de incentivo, porque esses temas geralmente geram muitos comentários 

em sala de aula. 

O Pré-Teste contou com quarenta e quatro (44) lacunas em branco, sendo 

estas formadas através da retirada da oitava (8ª) palavra, partindo do segundo 

parágrafo até o penúltimo. 

Vale ressaltar que no momento em que os alunos receberam a atividade foram 

orientados a realizar a leitura do texto todo, mesmo com as lacunas para que eles 

pudessem identificar o assunto do texto, podendo dessa forma fazer o resgate do que 

eles já sabiam do assunto. A atividade foi realizada individualmente e sem possíveis 

consultas a materiais de apoio, sendo que com essa orientação os alunos chegaram 

a comentar que a atividade era muito difícil e que eles não conseguiriam fazer. Dessa 

forma, foi motivado e orientado para que analisassem o contexto para que pudessem 

preencher as lacunas. 

Lembrando que foram consideradas corretas as palavras equivalentes às do 

texto original e as sinônimas. Além disso, a correção foi realizada na mesma aula e 

contou com a participação ativa dos alunos, o resultado foi bastante satisfatório com 

relação ao nível de interesse deles na atividade proposta. Pois houve bastante 

participação, questionamentos etc., e, essa atitude dos alunos realmente demonstrou 

o porquê de muitos pesquisadores que utilizaram essa técnica, como é o caso de 

Santos (2002), Santos e Oliveira (2010), Bortolanza e Cotta (2012), Santos e Monteiro 

(2016), Oliveira, Santos e Rosa (2016), optarem pela correção literal das palavras, 

porque a correção considerando sinônimos requer bastante do aplicador, além de 

gerar muita polêmica. 
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Um ponto que vale ser ressaltado é que as duas turmas, participantes da 

pesquisa são de áreas bastante técnicas, e que geralmente apresentam bastante 

dificuldade no que diz respeito à compreensão em leitura. Porém, apesar das 

dificuldades, pode-se observar com essa aplicação que a turma 02 se mostrou mais 

questionadora e analista, quando o assunto foi a correção dos textos, por exemplo, 

pediram maiores explicações e ansiaram pelo próximo teste, para saber se na próxima 

aplicação eles acertariam mais. Na verdade, a aplicação dos testes gerou inclusive 

uma certa competição entre eles, bastante sadia inclusive, pois gerou comentários 

com relação ao estudar mais sobre o tema, para acertar mais na próxima. 

3.2.2 Aplicação do Pós-Teste Cloze - Turma 01 e Turma 02 

Pode se dizer que a aplicação do Pós-Teste para as duas turmas foi bastante 

tranquila e esperada, tanto para os participantes quanto para a pesquisadora. As 

instruções para preenchimento das lacunas foram as mesmas, para que realizassem 

uma primeira leitura de maneira a identificar as informações contidas no texto e que 

analisassem bem se a possível palavra proposta por eles dava sentido à frase em 

questão.  

É interessante destacar que ao receber o Pós-Teste, surgiram alguns 

comentários a respeito de já terem feito aquele antes, inclusive com comentários a 

respeito de que queriam o Pré-Teste deles para eles copiarem o que tinham acertado. 

Novamente, foi preciso intervir fazendo a mobilização dos alunos quanto a importância 

de se realizar um Pós –Teste, para verificar se houve um maior nível de compreensão 

após um processo. 

Assim como o Pré-Teste, o Pós-Teste contou com quarenta e quatro (44) 

lacunas em branco, sendo estas formadas através da retirada da oitava (8ª) palavra, 

partindo do segundo parágrafo até o penúltimo, considerando como corretas as 

palavras sinônimas e exatas, e como erradas as fora do campo semântico, lacunas 

em branco ou rasuras. 

Após a aplicação, novamente a correção foi realizada juntamente com os 

alunos, e gerou muita polêmica, precisando de muita intervenção da pesquisadora. 

Além disso, após a correção do pós-teste, os alunos puderam realizar a comparação 

dos testes, o primeiro que realizaram, nomeado como pré-teste e o último, dessa 

maneira eles puderam comparar o quanto tinham acertado no primeiro e quanto 
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tinham acertado no último. A atividade foi bem interessante, pelo fato dos alunos 

poderem acompanhar o desempenho deles de forma mais ativa e significativa. 



 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A análise estatística em um grupo só é possível após testar as hipóteses, 

acerca de um parâmetro desconhecido, sendo desta forma analisado duas hipóteses 

uma de nulidade e a de alternativa, a primeira como pressuposto da igualdade, ou 

seja, a ausência de efeito ou associação, sendo determinado de H0. A segunda 

hipótese é que existe a diferença entre as populações analisadas, sendo constatada 

a diferença entre as amostras pela denominação de H1 (RODRIGUES; LIMA; 

BARBOSA, 2017, p. 622). 

Desta forma, para a nossa análise de H0 = Hipótese Nula e H1 = Indica 

Diferença. Nestas condições, as análises de confiabilidade devem ser de 95% e nível 

de significância de 5%. Para a aceitação ou rejeição das hipóteses deve-se observar 

o valor de P, nestas condições observamos os seguintes valores se p-valor for maior 

que a significância (5% ou 0,05) não rejeita H0 se p-valor for menor que a significância 

(5% ou 0,05) rejeita-se H0, ficando com a hipótese de H1. 

Para realização do teste estatístico foi utilizado o Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS 22). Para uma melhor compreensão foi denominado a turma 

01 de T1 e turma 02 de T2. Dessa forma, podemos observar os resultados obtidos 

com a aplicação do pré e pós-teste, para a T1, conforme análises realizadas na 

sequência. Sendo que a primeira análise a ser realizada na sequência será com a T1, 

no que diz respeito aos resultados obtidos através da aplicação do pré-teste, como 

pode ser melhor observado na tabela 02. 

Tabela 2 – Resultados obtidos no Pré-Teste – Turma 01 

Descritivos 

 

Estatí
stica 

Erro 
Padrão 

Pré-
Teste 

Média 20,36
7 

0,7247 

95% Intervalo de 
Confiança para Média 

Limite 
inferior 

18,88
4 

 

Limite 
superior 

21,84
9 

 

5% da média aparada 20,40
7 

 

Mediana 20,00
0 
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Desvio Padrão (DP) 3,969
6 

 

Mínimo 13,0  

Máximo 27,0  

Intervalo 14,0  
Fonte: Elaborada pela autora através dos dados obtidos pela pesquisa e submetidos ao software SPSS 
22 (2018). 

A partir anteriormente mencionados na tabela 02, do pré-teste, podemos 

perceber que a média de acertos realizada pela T1 foi de 20,367 (σ = 3,9696), sendo 

que o número de acertos máximos para esse teste era de 44. Ao observar, é 

interessante destacar que o número mínimo de acertos realizado nesse teste pela T1 

foi de 13 e o máximo de 27. Dessa forma, pode-se observar que os resultados obtidos 

através do pré-teste indicaram que os alunos possuíam dificuldade na compreensão 

em leitura, assim como Santos e Monteiro (2010) e Oliveira, Boruchovitch e Santos 

(2007), visto que os mesmos acertaram 46,30% do texto. 

Com relação aos resultados obtidos com a aplicação do Pós-teste, na T1, como 

por ser melhor observado na tabela 03, podemos observar que os participantes 

obtiveram como média de acertos 28,033, com σ =5,48, um pouco maior que na 

aplicação do pré-teste, apesar de se tratar do mesmo texto. Sendo que, o número 

menor de acertos foi de 17, o qual mostrou-se superior ao pré-teste, se analisarmos 

apenas o número de acertos. O número máximo de acertos foi 40, que novamente se 

sobressaiu se analisarmos ao pré-teste, assim como o estudo realizado por 

Bortolanza e Cotta (2012), o qual demonstrou melhora no nível em compreensão 

leitora através da aplicação dos testes de Cloze, visto que houve superioridade no 

número de acertos obtidos se comparado pré e pós-teste. 
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Tabela 3 – Resultados obtidos no Pós-Teste – Turma 01 

 
Estatísti

ca 
Erro 

Padrão 

Pós-
Teste 

Média 
28,033 

1,00
06 

95% Intervalo de 
Confiança para Média 

Limite 
inferior 

25,987  

Limite 
superior 

30,080  

5% da média aparada 28,056  

Mediana 27,000  

Desvio Padrão  5,4803  

Mínimo 17,0  

Máximo 40,0  

Intervalo 23,0  
Fonte: Elaborada pela autora através dos dados obtidos pela pesquisa e submetidos ao software SPSS 
22 (2018). 

 

Analisando estatisticamente, observa-se que H0 são as médias obtidas do pré-

teste de 20,367 e pós-teste 28,033, partimos da condição de igualdade entres elas. 

Os dados estatísticos obtidos no SPSS 22 obtiveram um valor de p>0,05, ou seja, foi 

o valor de p>0,623, o qual é maior sendo estatisticamente aceito a primeira hipótese 

de igualdade na aplicação do pré e pós teste. Desta forma pode-se observar que com 

a T1 não houve eficácia na aplicação, sendo que o mesmo não gerou um aprendizado. 

Isso pode ser observado nos gráficos dispostos na sequência (gráfico 01 e 02), que 

não houve mudanças significativas nos resultados obtidos com o pós-teste. 

Gráfico 1 – Q-Q Normal Pré-teste Turma 01 

 

Fonte: Elaborado pela autora através dos dados obtidos pela pesquisa e submetidos ao software SPSS 
22 (2018). 
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Observa-se que o gráfico 01 é bastante semelhante a gráfico 02, isso por que 

os alunos continuaram com o número de acertos bem parecido com o que havia se 

acertado no primeiro teste, o chamado pré-teste. Houve sim alunos que se 

aproximaram da quantidade máxima de acertos, 40 dos possíveis 44 acertos, isso no 

pós-teste, sendo que no pré-teste o número máximo de acertos foi 27. Porém, 

estatisticamente a melhora não foi significativa para essa turma, o que pode ser 

comparado no gráfico 02, a seguir. 

Gráfico 2 – Q-Q Normal Pós-teste Turma 01 

 

Fonte: Elaborado pela autora através dos dados obtidos pela pesquisa e submetidos ao software SPSS 
22 (2018). 

 

Em se tratando dos resultados obtidos com T2, na aplicação do Pré-teste, foi 

possível perceber que essa turma obteve uma média de acertos de 22,500 (σ= 7,15), 

sendo que o mínimo de acertos obtidos foi de 06 e o máximo de 36, o que pode ser 

melhor observado na tabela 04. Salientando que os testes aplicados às turmas foram 

exatamente iguais, ou seja, possuíam assuntos e lacunas iguais (44 acertos 

possíveis). Através desses resultados, pode-se observar que a T2 também possui 

dificuldades na compreensão de textos, visto que acertou 51,14% somente. Esses 

dados podem ser observados na tabela 04 a seguir. 
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Tabela 4 – Resultados obtidos no Pré-Teste – Turma 02 

Descritivos 

 
Estatí

stica 
Erro 

Padrão 

Pré-
Teste 

Média 22,50
0 

1,3067 

95% Intervalo de 
Confiança para Média 

Limite 
inferior 

19,82
7 

 

Limite 
superior 

25,17
3 

 

5% da média aparada 22,68
5 

 

Mediana 22,50
0 

 

Variância 51,22
4 

 

Desvio Padrão 7,157
1 

 

Mínimo 6,0  

Máximo 36,0  

Intervalo 30,0  
Fonte: Elaborada pela autora através dos dados obtidos pela pesquisa e submetidos ao software SPSS 
22 (2018). 

 

Assim como na T1, a T2 também passou pela aplicação do Pós–Teste, texto 

esse que foi exatamente igual ao primeiro aplicado no pré-teste, porém sabe-se que 

a compreensão do texto pode ser diferente dependo do público, conforme já 

mencionado anteriormente. A aplicação do pós-teste ocorreu após doze semanas 

(12). Isso, levando em consideração as vivências, o conhecimento prévio, dentre 

outros fatores podem influenciar. O pós-teste na T2 teve média de acertos de 31,667, 

dos 44 possíveis, sendo que esse número de acertos obtidos se comparado ao obtido 

pelo pré-teste, assim como na T1, os da T2 também se mostraram superiores. Para 

T2 o acerto mínimo obtido no pós-teste foi de 17 e o máximo 43. Analisando esses 

dados, podemos verificar que a T2 teve acertos bem próximos ao máximo possível 

que seria 44. Esses dados estão descritos na tabela 05 a seguir. 
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Tabela 5 – Resultados obtidos no Pós-Teste – Turma 02 

Descritivos 

 

Estatísti

ca 

Erro 

Padrão 

Pós-

teste 

Média 
31,667 

1,460

1 

95% Intervalo de 

Confiança para Média 

Limite 

inferior 
28,680  

Limite 

superior 
34,653  

5% da média aparada 31,870  

Mediana 33,500  

Variância 63,954  

Desvio Padrão 7,9971  

Mínimo 17,0  

Máximo 43,0  

Intervalo 26,0  

Intervalo interquartil 10,3  

Fonte: Elaborada pela autora através dos dados obtidos pela pesquisa e submetidos ao software SPSS 
22 (2018). 

 

Em relação aos dados coletados e analisados, pode-se verificar que, H0 são as 

médias obtidas do pré-teste de 22,5 e pós-teste 31,667, tomadas pela primeira 

hipótese é de igualdade. Os dados estatísticos obtidos através do SPSS22 

demonstraram que p<0,05, ou seja, p<0,004 desta forma rejeitamos a primeira 

hipótese de igualdade, e aceitamos H1, a qual afirma que existe sim a diferença na 

aplicação do teste. Dessa forma, pode-se dizer houve eficácia na aplicação do teste 

na T2, e é comprovado estatisticamente que o nível de compreensão aumentou na 

turma de forma significativa, assim como, por exemplo, os estudos realizados por 

Santos e Oliveira (2010), Oliveira, Santos e Rosa (2016), Oliveira, Boruchovitck e 

Santos (2007). Essa informação, da melhora significativa obtida com a aplicação do 

pós-teste na T2, pode ser observada melhor nos gráficos 03 e 04, expostos na 

sequência, os quais apresentam o que se esperava que eles atingissem, ou seja, a 
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normalidade de acertos, representada pela linha, e os pequenos círculos, que são os 

resultados obtidos pela T2. 

Gráfico 3 – Q-Q Normal Pré-teste Turma 02 

 

Fonte: Elaborado pela autora através dos dados obtidos pela pesquisa e submetidos ao software SPSS 
22 (2018). 

 

Gráfico 4 – Q-Q Normal Pós-teste Turma 02 

 

Fonte: Elaborado pela autora através dos dados obtidos pela pesquisa e submetidos ao software SPSS 
22 (2018). 
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Se comparados os resultados obtidos pelas turmas, sendo essas T1 e T2, 

podemos perceber que a T2 desde o pré-teste, obteve uma média maior de acertos, 

ou seja, a T1 atingiu uma média de 20,367, já a T2 obteve 22,5. Logo, os resultados 

do pós-teste também apresentaram resultados maiores de acertos, sendo da T1 28,33 

e da T2 31,66. Vale ressaltar que não houve nenhum caso em que foram acertadas 

todas as palavras omitidas, ou seja, as 44 possíveis, apenas um resultado bastante 

próximo, equivalente a 43 acertos, que ocorreu por um participante da T2. 

Outra análise feita, foi com relação à média de acertos obtida pelas 

participantes do sexo feminino (F) e pelos participantes do sexo masculino (M), sendo 

que na T1 no pré-teste, F= 19,00 (σ=5,29) e M= 20,51 (σ=3,89). A T2, no mesmo teste 

obteve, F= 24,91 (σ=6,40) e M= 20,88 (σ=7,34), dessa forma, pode-se observar que 

não houve grandes diferenças na média de acertos das turmas se comparado os 

sexos. No pós-teste, esse padrão se repete, sendo da T1 F=27,00 (σ=7,00) e M= 

28,14 (σ=5,43), sendo T2 F= 35,58 (σ=4,62) e M= 29,056 (σ=8,78).  

Se analisarmos a significância do teste, para a T1 tomando como referência o 

pós-teste que H0 masculino 28,148 e feminino 27,0 são iguais. Os dados estatísticos 

obtidos no SPSS22 o valor de p>0,806, através desta, observa-se que não existe 

diferença significativa entre os sexos, assim como nos estudos levantados por 

Oliveira, Boruchovitck e Santos (2007) e Zucolotto (2001), no qual também não 

ocorreu diferença. E para a T2, tendo como referência do pós- teste que H0 masculino 

29,056 e feminino 35,583 são iguais. Os dados estatísticos obtidos no SPSS22 o valor 

de p>0,013, ou seja, para essa turma rejeitamos H0 e aceitamos H1, de que sim, nesse 

caso existe diferença significativa entre os sexos masculino e feminino. 

Com esse presente estudo, podemos observar que houve melhora significativa 

em compreensão leitora em uma das turmas, a T2, o que comprova de que sim o teste 

Cloze é válido quanto à eficiência na melhoria da compreensão em leitura. Já para a 

T1, não houve melhora significativa, o que nos mostra que é necessária uma 

intervenção maior. Analisando isso, percebe-se que na T2, havia um número maior 

de participantes com idade igual ou superior a dezoito anos (n= 13) sendo na T1 

(n=05), esse foi um fator que mostrou diferença em outros estudos, como por exemplo, 

Oliveira (2008), que demonstrou que quanto mais alta a faixa etária maior o nível de 

compreensão em leitura e posterior conhecimento. Sendo assim, as turmas unidas 

foram divididas em dois novos grupos, agora como os maiores de dezoito anos (M) e 

os menores (m), e os dados foram novamente calculados no SPSS 22, no qual obteve-
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se para o pré-teste p>0,638, ou seja, não houve diferença significativa entre as idades, 

sendo considerados iguais. No pós-teste o resultado também demonstrou não haver 

diferença significativa, sendo p>0,663. Há de se mencionar que, outros estudos 

apresentaram resultados positivos quanto à utilização dessa técnica, como por 

exemplo, Santos e Monteiro (2016), Bortolanza e Cotta (2012), Santos (2002) e 

Oliveira, Santos e Rosa (2016).  

Com relação aos testes de Cloze de processo, apêndice 02, para o teste Cloze 

de processo 01, podemos destacar que o mesmo continha 50 lacunas, ou seja, 

palavras a serem preenchidas, e se compararmos o resultado nesse deste, a T1 

obteve média de acertos de 20,30, e a T2 teve a média de 36,22 acertos. No teste de 

Cloze de processo 02, a T1 acertou em média 90,42 palavras, e a T2 acertou 100,96, 

salientando que esse teste continha 128 palavras a serem preenchidas. Observa-se 

que desde o início do processo, mesmo se tratando dos mesmos textos, ou seja, 

testes idênticos, a turma 02 demonstra-se com nível mais elevado de compreensão 

em leitura se comparadas as turmas que participaram da pesquisa. 

Assim como Oliveira, Santos e Rosa (2016, p. 553), com os resultados obtidos 

nesse estudo, cabe ressaltar a importância de refletir-se sobre ser dada a devida 

valorização a leitura em nossos currículos escolares. Sendo as leituras produtivas 

essenciais para a construção do aprendizado. Além disso, Canivez (1998, p. 60), nos 

apresenta que o domínio da língua conceitual é condição da capacidade para 

compreender os problemas políticos e para tomar posição diante dos problemas. O 

autor ainda afirma que, dessa forma é válida a afirmação de que a instrução de todos 

é o fundamento da democracia. E essa afirmação, não precisa ser apenas no campo 

da democracia, mas no mercado de trabalho, também há a necessidade de um 

profissional que seja crítico que saiba solucionar problemas e tomar decisões de forma 

assertiva. A escola em que se passou esse estudo visa isso, e através desse presente 

estudo, ficou comprovado de que sim, esses alunos apresentam dificuldade em 

compreensão em leitura e que se precisa de maneiras de intervenção e incentivo à 

essa prática, de leitura e compreensão textual. 

Sendo assim, percebe-se que a leitura deve ser incentivada e valorizada em 

sala de aula, e isso, não deve ser apenas incentivado pelo professor de Comunicação 

Oral e Escrita, mas por todas as unidades curriculares. Essa pode ser uma atividade 

interdisciplinar, ou seja, outra possibilidade de aplicação da técnica de Cloze, com 

textos de áreas mais técnicas, porque além de reforçar o que os alunos veem nas 



76 
 

unidades curriculares, incentiva a leitura e como já comprovado, essa é essencial para 

a melhora na compreensão em leitura. Essa ação poderá ser de grande valia para a 

melhora do nível de compreensão em leitura. Outro fator a ser mencionado é que sem 

a capacidade de percepção, a qual é melhorar com a prática da leitura, há apenas 

“reações epidérmicas o que trai as características sociais e psicológicas do indivíduo” 

(CANIVEZ, 1998, p 60), ou seja, a leitura é uma forma de desenvolver o indivíduo à 

melhor convivência em sociedade, além de desenvolvê-lo a prática da cidadania, 

como já mencionado anteriormente. Pode-se afirmar dessa forma que, a leitura pode 

sim ser um fator de grande auxílio para a construção da criticidade, do conhecimento 

e com toda certeza da informalidade, e a técnica de cloze pode ser de grande auxílio. 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Estudos analisados, Oliveira, Boruchovitck e Santos (2007), Oliveira, Santos e 

Rosa (2016), Santos e Oliveira (2010), Santos et al. (2002) e Zucoloto (2001) 

demonstram que a técnica de Cloze pode ser uma grande aliada quando trata-se da 

compreensão em leitura. Esta técnica tem a possibilidade de fazer as mais diversas 

adaptações, quanto ao número de lacunas retiras e com relação ao objetivo proposto.  

Outro ponto a ser destacado é que os estudos de Santos (2002), Santos e 

Oliveira (2010), assim como os autores Bortolanza e Cotta (2012), Santos e Monteiro 

(2016), Oliveira; Santos e Rosa (2016), o feedback foi imediato, sendo que os próprios 

alunos fizeram a correção dos textos, e esta levou em consideração a exatidão das 

palavras preenchidas, ou seja, nessas ocasiões possivelmente não houve a 

instauração de polêmica quanto a correção dos testes, o que pode ser uma questão 

a ser utilizada também pelos professores quando utilizarem essa técnica. Já a autora 

Zucoloto (2001), aceitou como critério de correção as palavras sinônimas, desde que 

essas não comprometessem o sentido da frase. Essa é uma questão bastante 

intrigante, e até de certa maneira inadequada, porque há muitas palavras sinônimas, 

ou seja, com sentido semântico equivalente e que não mudam o sentido das frases. 

Porém se seguirmos a aplicação tradicional da técnica no quesito correção, o que não 

foi o caso desse estudo para esse item, deve-se considerar a exatidão das palavras. 

Com a aplicação da técnica de Cloze, nas aulas de Fundamentos da 

Comunicação Oral e Escrita, ficou clara a hipótese inicial levantada de que os alunos 

possuíam dificuldade em compreensão de textos, se analisarmos percentagem de 

acertos, no teste inicial aplicado, nomeado como Pré-Teste, a Tuma 01 acertou 

46,30%, ou seja, menos da metade dos acertos possíveis, já a turma dois, na primeira 

análise, demonstrou conter maior habilidade na compreensão de textos, acertando 

51,14% do texto. Porém, ainda assim não se aproximada dos 100% de acertos 

possíveis no teste. 

Tendo em vista que os participantes do estudo faziam parte de uma escola 

profissionalizante na Cidade de Caçador/SC, o nível requerido de compreensão de 

textos é maior, visto que a dificuldade dos textos trabalhados também é maior, levando 

em consideração a sua natureza técnica. Dessa forma, a técnica Cloze demonstrou 

ser uma aliada, por ser esta possível de ser aplicada aos tipos de texto que são 
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utilizados na escola, os textos informativos. Além disso, a técnica é fácil de ser 

elaborada, e permite além da aquisição de vocabulário, coesão e coerência, ela 

permite também revisão de temas etc. Tendo como base essa afirmação, o teste 

Cloze também tem aplicação interdisciplinar, ou seja, conteúdos vistos em outras 

unidades curriculares, podem ser revistos através de textos previamente preparados 

e selecionados pelos professores, ou seja, aqueles textos trabalhados na UCr de 

Fundamentos da Comunicação Oral e Escrita passam a fazer mais sentido para os 

alunos, visto que esses terão como tema central algo que estão vendo com outro 

professor também. Sendo assim, podendo tornar a aprendizagem mais significativa, 

integrando conhecimentos das UCrs. Padilha e Souza (2015, p. 02) afirmam que “a 

leitura faz a mediação entre o homem e o mundo, pois lê-se para entender o mundo 

e assim nele conseguir viver”, sendo assim, percebe-se que a leitura vai além de um 

ler por prazer, é através dela que nos mantemos informados, ela também auxilia no 

desenvolvimento, na autonomia, além disso permite que haja uma melhor socialização 

desse indivíduo. 

A técnica de Cloze também demonstra ser bastante significativa, para avaliação 

da compreensão em leitura, ou seja, ao invés da utilização de perguntas sobre o tema 

de algum texto, pois conforme Suehiro (2013, p. 224) o leitor terá que contar com o 

contexto como único apoio para adivinhar a resposta a ser dada, diferente de quando 

se utiliza questões, as quais podem ser utilizadas as palavras-chaves para resposta.  

Dessa forma, após a investigação e estudo sobre a técnica, foram 

implementados testes, os quais foram aplicados com as duas turmas (T1 e T2), 

durante um processo, sendo que em primeira instância se aplicou o pré-teste e em 

última o pós-teste. Lembrando que nesse meio tempo, de doze semanas, foram 

aplicados mais dois testes de Cloze, tendo em vista a maior aproximação dos alunos 

com a técnica. 

Sendo assim, o principal objetivo dessa pesquisa, de natureza interventiva, era 

a transformação, para melhor, do processo de interpretação de textos informativos por 

parte dos alunos já mencionados. Salientando que a mesma partia da constatação de 

que esses estudantes apresentavam dificuldades de leitura com esse tipo de texto. O 

objetivo principal foi atingido com a turma 02, pois foi possível verificar melhora 

significativa na aprendizagem dos alunos, visto que p<0,005. Porém, com a turma 01 

essa melhora não pode ser observada, sendo que p>0,005. Uma das hipóteses 

levantadas nesse sentido, ou seja, o porquê de uma turma ter apresentado uma 
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melhora significativa nos resultados e a outra não, pode ser com relação a faixa etária 

dos estudantes. Analisando isso, percebe-se que na T2, havia um número maior de 

participantes com idade igual ou superior a dezoito anos (n= 13) sendo que, na T1 

(n=05). Esse foi um fator que mostrou diferença em outros estudos, como por 

exemplo, Oliveira (2008). A partir disso, fica evidenciado de que para a amostra T1, 

não houve progresso com relação à habilidade em compreensão leitora, necessitando 

uma intervenção diferenciada ou um aprofundamento da utilização da técnica de 

Cloze. 

De todas as formas, sugere-se a atenção à necessidade de implementação de 

programas que trabalhem com a intervenção e que visem melhorar a habilidade em 

compreensão/interpretação de textos, visto que na instituição em que se passou o 

estudo até então não houve nenhum outro estudo com relação a esse tema. Outro 

fator a ser mencionado é a importância de se trabalhar em conjunto com outras 

unidades curriculares, utilizando a interdisciplinaridade como fator essencial para 

melhorar o nível de compreensão textual. É possível perceber que a escola 

profissionalizante tem cada vez mais buscado maneiras de incentivar que os 

professores trabalhem de forma interdisciplinar, incentivando que os alunos realizem 

leituras e sejam motivados a fazer interpretações. Dessa forma, é possível perceber 

que já se notou a importância que a leitura e a interpretação são fatores essenciais na 

construção do conhecimento, pois ações já estão sendo desenvolvidas e aprimoradas 

na escola em que o estudo se passou, e a técnica Cloze pode continuar sendo uma 

aliada nesse quesito, visto que a mesma é bastante variável em sua utilização e 

correção.  

Um ponto discutido ao longo dessa pesquisa foi a relação da leitura com a 

cidadania, que segundo Padilha e Souza (2015, p. 05), através da leitura, há a 

possibilidade de formação do cidadão, o que culmina na construção da cidadania, 

visto que é a leitura um dos meios do indivíduo construir relações com informações 

presentes no espaço global, de forma dinâmica, crítica e autônoma. Sendo essa, uma 

das questões mais levantadas ao longo das discussões ocorridas nas aulas no 

mestrado em desenvolvimento e sociedade, em qual a tratativa que os professores, 

por exemplo, estão tomando para incentivar os alunos a exercer a cidadania, além da 

preocupação em desenvolver a sociedade. E, sabe-se que para desenvolver a 

sociedade devemos começar com nossos estudantes, incentivando-os a criticidade e 

a autonomia, o que como mencionado no decorrer do trabalho, pode sim ser 
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desenvolvido através da leitura, por ela ser uma das fontes de aquisição de 

informações e conhecimentos. 

Petit (2009, p. 104) nos apresenta que a leitura faz com que as pessoas tenham 

a sua própria voz, que tenham o poder da palavra, fazendo com que os indivíduos 

possam sair do silêncio. Ainda segundo Petit (2009, p. 284) a leitura movimenta o 

pensamento, tornando os livros moradas emprestadas, nas quais pode-se sentir 

protegido, sonhar, mudar de ponto de vista, além disso transforma emoções e 

sentimentos, vivência de experiências, tornando algumas condições possíveis.  

“As crianças, os adolescentes, os adultos fazem uso de fragmentos de obras 

lidas para fundar um trabalho na construção ou reconstrução de si mesmos, ainda 

quando cresceram bem longe dos livros” (PETIT, 2009, p. 284), ou seja, com a leitura 

o indivíduo é capaz de construir seu próprio repertório, não apenas bastando-se no 

que outros dizem, mas sim naquilo que ele obteve de conhecimento, naquilo que ele 

presenciou, vivenciou, aprendeu, o que em muitas das vezes pode ser construído ou 

até mesmo reconstruído através da leitura. E dessa forma, se mostra a importância 

que a escola, por exemplo, tem no incentivo à leitura, ao desenvolvimento desse 

cidadão, mas também como é o caso do estudo na competência em compreender e 

interpretar aquilo que é lido.  

Sendo assim, é possível afirmar que a leitura é a peça fundamental para a 

formação de indivíduos conscientes, bem desenvolvidos em criticidade, com ideias e 

conceitos bem construídos. Pois é através desse ato (ler) que podem se distinguir o 

que é real do que é inventado, além disso pode-se também fundamentar as próprias 

respostas, não baseando apenas no que os demais integrantes da sociedade dizem, 

mas poder construir seus próprios pensamentos, modo de agir, no entanto, também o 

que é essencial para uma sociedade bem desenvolvida, a criticidade, o exercer seus 

direitos. E reforçando o que já foi mencionado, um dos papeis da escola é o incentivo 

a esse desenvolvimento, que não deve ser forçado, mas sim motivado, e esse 

caminho a ser percorrido será facilitado se houver a integração, e a 

interdisciplinaridade.  
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APÊNDICES 

APÊNDICE 01 – PRÉ E PÓS-TESTE CLOZE 

1. Identificação 
  

Modalidade: Aprendizagem Industrial 

Unidade 
Curricular: 

Fundamentos da Comunicação Oral e Escrita 

Professor: Silvia Carla Comelli Ribeiro 

Instrumento de 
Avaliação: 

Escrita  

Al
uno: 

  

Data
: 

  Desem
penho: 

  

2. Objetivo da avaliação 

A avaliação proposta tem por objetivo observar: 

Capacidades / Habilidades Conhecimentos 

● Ler, compreender, interpretar e 
produzir textos de modo proficiente; 

● Leitura e construção do sentido 

● Utilizar procedimentos de análise 
textual com vistas a construir o sentido do 
texto 

● Coesão e coerência textual 

● Reconhecer e aplicar recursos 
linguístico-formais em compatibilidade com 
a norma padrão da língua. 

●  Variedade padrão e não padrão 
da língua; 

3. Orientações 

● A atividade é sem consulta ao material. 
● A atividade deve ser desenvolvida de forma individual. 

4. Detalhamento Avaliação 

Primeiro emprego: veja 5 dicas para se destacar e conseguir a vaga 
  

"Veja cada entrevista como um capítulo da vida", orienta especialista. 
Candidato deve se lembrar, as redes sociais podem ser usadas na seleção. 
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Procurar o primeiro emprego não é uma tarefa fácil. O candidato precisa se 
esforçar para mostrar suas qualidades e habilidades para se destacar entre tantas 
pessoas que estão em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho. 

Quem está em busca do primeiro emprego ________ corre o risco de disputar 
uma vaga ________ pessoas mais experientes e que já estão ________ mercado há 
algum tempo, e isso tende ________ atrapalhar a confiança e minar a autoestima 
________ futuros trabalhadores. 

Segundo Patrícia Sanchez, especialista em ________ de pessoas e diretora de 
RH da ________, os jovens devem manter o foco em ________ objetivo, fazer cursos 
e mapear oportunidades em ________ que oferecem crescimento e desenvolvimento 
profissional. 

  
Veja, ________, 5 dicas para se destacar e conquistar ________ vaga de 

emprego: 
  
Adquirir novos conhecimentos, ampliar ________ aprimorar habilidades são 

essenciais para planejar uma ________ de sucesso. "A boa notícia é que ________ 
muitos cursos profissionalizantes gratuitos com disciplinas específicas ________ 
atividades presenciais ou à distância", afirma Patrícia. 

________ o uso cada vez maior da internet, ________ candidatos devem tomar 
algumas precauções para manter ________ boa imagem on-line. "Tenha cuidado com 
o ________ e na exposição de suas imagens. Evite ________ de temas polêmicos ou 
preconceituosos. Lembre-se que ________ seu futuro entrevistador pode estar em sua 
________", alerta a especialista. 

  
Conversar com amigos, familiares ________ colegas de sala deve ser apenas o 

________ do contato na hora de buscar um ________. Segundo Patrícia, o candidato 
deve ser receptivo ________ sempre procurar conversar com as pessoas. "Se 
________ em portais de busca de emprego e ________ sites de empresas do seu 
interesse são ________ alternativas". 

  
"As dicas de como se comportar ________ uma entrevista de emprego são 

intermináveis, mas ________ regra de ouro é única, seja você", ________ Patrícia. 
Pesquisar sobre a empresa e conhecer ________ o ramo de atuação em questão são 
________ muito valorizados na entrevista. 

  
"Descreva suas qualidades ________ fraquezas e, principalmente, seus 

objetivos pessoais e ________ de forma clara. Demonstre otimismo, adote um 
________ seguro, mas acima de tudo demonstre interesse ________ cultura e valores 
da empresa", completa. 

A ________ em um processo seletivo é frustrante, mas ________ ser avaliada 
como uma chance de reflexão ________ que o candidato fique preparado para uma 
________ oportunidade, segundo Patrícia. Neste momento, o candidato ________ 
aproveitar o tempo para analisar seus objetivos ________ avaliar se sua escolha vai 
trazer felicidade. 

  
"Por isso, encare essa etapa como uma fase em que experimentar é possível e 

necessário. Esteja aberto para conhecer diferentes áreas, segmentos e, 
principalmente, disposto a aprender. Veja cada entrevista como um capítulo da vida". 
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APÊNDICE 02 - TESTE CLOZE 01 (PROCESSO) 

1. Identificação 
  

Modalidade
: 

Aprendizagem Industrial 

Unidade 
Curricular: 

Fundamentos da Comunicação Oral e Escrita 

Professor: Silvia Carla Comelli Ribeiro 

Instrumento de 
Avaliação: 

Escrita  

A
luno: 

  

Dat
a: 

  Desem
penho: 

  

2. Objetivo da avaliação 

A avaliação proposta tem por objetivo observar: 

Capacidades / Habilidades Conhecimentos 

● Ler, compreender, interpretar e produzir 
textos de modo proficiente; 

● Leitura e construção do sentido 

● Utilizar procedimentos de análise textual 
com vistas a construir o sentido do texto 

● Coesão e coerência textual 

● Reconhecer e aplicar recursos 
linguístico-formais em compatibilidade 
com a norma padrão da língua. 

●  Variedade padrão e não padrão da 
língua; 

3. Orientações 

● A atividade é sem consulta ao material. 
● A atividade deve ser desenvolvida de forma individual. 

4. Detalhamento Avaliação 

4 dicas para encontrar o emprego perfeito! 

O mercado de trabalho está cada dia mais competitivo. Você sofre 

constantemente com a necessidade de se destacar e de se atualizar. Mas e sua 

satisfação em relação ao trabalho? Você gosta do emprego no qual você está 

atualmente? Ainda que ele não seja seu emprego dos sonhos, ele faz parte de um 

projeto maior, que visa ao alcance de novas posições profissionais? 

http://blog.contratanet.com.br/emprego/
http://blog.contratanet.com.br/emprego/
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É muito importante que essa reflexão seja _________, porque cada posto de 

trabalho possui características _________, principalmente se levados em consideração 

os perfis _________ cada empresa. Se você passa por esse _________ em relação ao 

mercado de trabalho, veja _________ principais dicas que você deve saber para 

_________ o emprego perfeito: 

 

1 – Descubra seu perfil 

Independentemente _________ área em que você se formou, o _________ 

passo para a escolha do emprego ideal _________ descobrir qual é seu perfil como 

empregado. _________ tem características de líder, ou de membro _________ uma 

equipe? Prefere tarefas individuais ou coletivas? _________ é uma das principais 

perguntas que você _________ fazer antes de procurar um emprego. 

Para _________, é importante observar como você se comporta _________ 

situações de estresse profissional, como prefere aprender _________ se relacionar 

com os colegas de trabalho _________. Muitas dessas características podem ser 

observadas antes _________ da entrada no mercado de trabalho, no _________ 

familiar ou escolar. Essas informações contribuem para _________ você escolha um 

emprego que mais adeque _________ suas características pessoais. De nada adianta 

estar _________ um emprego altamente cobiçado no mercado de _________, se seu 

perfil não se encaixa nele. 

 

2 – _________ é a faixa salarial que você pretende _________? 

Seja realista nesse ponto, pois essa _________ é meramente uma decisão 

econômica. Os níveis _________ pretendidos decorrem de uma conjunção de fatores: 

_________ médio do mercado; sua formação acadêmica e _________; sua experiência 

profissional; etc. Por essa _________, é importante verificar em qual patamar você 

_________ encaixa entre os profissionais da sua área _________, só então, selecionar 

empregos de acordo com _________ faixas salariais. Não podemos nos esquecer, 

entretanto, _________ você deve estabelecer um mínimo salarial que _________ 

disposto a ganhar, até mesmo em razão _________ suas necessidades financeiras e 

orçamentárias. Além do _________-base, leve em consideração vantagens, benefícios 

e _________ condições do contrato de trabalho, fatores que _________ ser analisados 

com muito cuidado em busca _________um emprego perfeito para você. 

 

http://www.todasasvagas.com.br/
http://www.todasasvagas.com.br/
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3 – Verifique a _________ da empresa no mercado 

Antes de escolher _________qual empresa pretende trabalhar, é importante 

que _________ pesquise bem como o mercado percebe aquela _________, o que ela 

pode acrescentar ao seu _________ (caso você pretenda alçar novas posições no 

_________, em outras empresas) e quais serão as _________de crescimento 

profissional por meio desse emprego. _________pode ser feito por meio de pesquisa 

_________internet, conversa com amigos e colegas de _________. 

 

4 – Reflita sobre as condições de trabalho 

As condições de trabalho envolvem diversos fatores, que devem ser 

minuciosamente considerados: tempo de deslocamento de sua casa até o trabalho; 

vantagens e benefícios oferecidos pela empresa; reputação da empresa entre ex-

empregados e colegas de trabalho; respeito à legislação trabalhista; entre outros 

aspectos. Pensar sobre esses pontos não é mera questão de comodidade. Isso influi 

diretamente na qualidade de vida e de trabalho que você terá no curso de sua trajetória 

profissional. 

  

REFERÊNCIAS 

CONTRATANET. 4 dicas para encontrar o emprego perfeito!. 13 de out. 2014. 
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http://blog.contratanet.com.br/carreira/
http://blog.contratanet.com.br/carreira/
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APÊNDICE 03 – TESTE CLOZE 02 (PROCESSO) 

1. Identificação 
  

Modalidade
: 

Aprendizagem Industrial 

Unidade 
Curricular: 

Fundamentos da Comunicação Oral e Escrita 

Professor: Silvia Carla Comelli Ribeiro 

Instrumento de 
Avaliação: 

Escrita  

A
luno: 

  

Dat
a: 

  Desem
penho: 

  

2. Objetivo da avaliação 

A avaliação proposta tem por objetivo observar: 

Capacidades / Habilidades Conhecimentos 

● Ler, compreender, interpretar e produzir 
textos de modo proficiente; 

● Leitura e construção do sentido 

● Utilizar procedimentos de análise textual 
com vistas a construir o sentido do texto 

● Coesão e coerência textual 

● Reconhecer e aplicar recursos linguístico-
formais em compatibilidade com a norma 
padrão da língua. 

●  Variedade padrão e não padrão 
da língua; 

3. Orientações 

● A atividade é sem consulta ao material. 
● A atividade deve ser desenvolvida em duplas. 

4. Detalhamento Avaliação 

Entrevista de primeiro emprego: prepare-se! 

Descubra como falar com o recrutador, o que vestir e como se comportar 

por Fernanda Bottoni 

Você está em busca da entrevista de primeiro emprego, mas não faz ideia de 

como proceder durante a conversa com o recrutador e, só de pensar nisso, começa a 
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suar de tão nervoso? Fique tranquilo que isso é muito mais comum do que você 

imagina. 

Tão comum que fomos atrás de dicas preciosas para facilitar a sua vida e de 

todos aqueles sem experiência de emprego, já que você está chegando agora ao 

mercado de trabalho e precisa apenas de um empurrãozinho para mostrar suas 

habilidades. Quem ajuda nessa tarefa é João Xavier, diretor-geral da Ricardo Xavier 

Recursos Humanos, que há anos trabalha no recrutamento de profissionais de 

diversas áreas e níveis. 

Sete (7) dicas para __________de primeiro emprego 

1. Escolha bem __________que vestir 

Em primeiro lugar, __________aconselha começar pelo mais básico. 

__________roupa você vai vestir? A __________não é tão simples. Não 

__________pensando que é só pegar __________jeans e aquela camiseta que 

__________adora e tudo está resolvido. __________falamos de empresas e 

processos __________seleção, alguns cuidados simples podem __________toda 

diferença. 

“O ideal é __________o candidato se vista como __________já trabalhasse na 

empresa”, diz __________. Ou seja, pesquise o chamado __________code da 

empresa conversando com __________que trabalham lá ou apenas __________isso 

(se puder dar uma __________lá por perto antes da __________). 

Na dúvida, a dica é __________roupas mais sociais. “É melhor 

__________para mais do que para __________. Além disso, se chegar de 

__________e constatar que o ambiente __________é dos mais formais, é 

__________tirar a gravata, dobrar a __________da camisa, tirar o paletó”, 

__________João. “É mais fácil passar __________social para o esporte do 

__________o contrário. Para as mulheres, __________com cabelos e unhas também 

__________essenciais.” 

2. Tome cuidado com a __________ 

A segunda dica é a __________tomar muito cuidado com o __________vai 

dizer e também com __________forma que vai dizer na __________de primeiro 

emprego. Evite erros __________português e gírias. “Fale apenas 

__________necessário, sobre o que for __________”, recomenda João. 

3. Valorize a experiência __________ 
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Em processos seletivos em geral, __________que mais pesa são os 

__________obtidos pelos candidatos em experiências __________. Claro que, se 

você está __________sua entrevista de primeiro emprego, __________recrutador já 

sabe que você __________tem experiência profissional (muito menos __________) 

para apresentar, mas não é __________isso que você vai ficar __________. 

“Você deve explorar seus resultados __________escola/faculdade, 

participações em congressos, __________, cursos de aperfeiçoamento, trabalhos 

desenvolvidos, __________TCC e Monografias, e, principalmente, 

__________voluntários, trabalho de férias, intercâmbios”, __________João. 

4. Pense em situações em que __________desafiado 

Outra dica é que __________entrevistas de emprego são baseadas 

__________situações que você já viveu. __________não correr o risco de 

__________um branco na hora, você __________deixar a memória preparada. 

Lembre, __________antecedência, de situações em que __________se sentiu 

desafiado, em que __________que resolver algum problema, por __________. É bem 

provável que alguma __________assim surja no bate-papo. __________, sim, e não 

se importe __________a simplicidade das tarefas que __________vai relatar, isso já 

é __________pelo entrevistador. 

“O que importa __________a forma como você alcançou 

__________resultados e não o resultado __________si”, diz João. Isso porque, 

__________tende a agir de maneira __________quando se deparar com outro 

__________ou tarefa, e é isso __________o entrevistador quer saber – como 

__________agiu diante da situação. “As __________procuram pessoas capazes de 

produzir __________e realizar o trabalho da __________mais eficiente possível e a 

__________forma de mostrar que você __________entregar tudo isso é contar 

__________que já fez.” 

5. Estude a __________antes 

Antes da entrevista de __________emprego, é obrigatório fazer a 

__________de casa e estudar a __________em que você quer trabalhar. 

__________e abuse da internet para __________e descobrir tudo sobre ela – 

__________história, o que ela faz, __________que produz, qual o tamanho, 

__________é nacional ou não, quem __________os concorrentes, como ela está 

__________relação à concorrência etc. “Também __________imaginar como você 
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pode contribuir __________o desenvolvimento da empresa e __________por que 

você quer trabalhar __________.” 

6. Pense nos seus pontos fortes __________fracos 

Outra lição de casa __________pensar no que você tem __________melhor. 

“Descubra seu pontos fortes __________prepare exemplos que os demostrem, 

__________situações vividas que comprovam o __________de tais qualidades”, diz 

João. __________, é preciso também descobrir seus __________fracos, os pontos 

em que __________precisa se desenvolver, pois isso __________pode ser 

questionado durante a __________para o seu primeiro emprego. 

7. __________você mesmo na entrevista 

Segundo __________, o entrevistador já vai esperar __________você esteja 

nervoso, pois isso __________muito comum. “Se ele for __________entrevistador, 

cuidará para que você __________sinta mais à vontade”. De __________forma, a 

melhor estratégia para __________o nervosismo da entrevista de 

__________emprego é ser você mesmo. 

__________dica é clara: não elabore __________ou histórias sofisticadas para 

querer __________. Seja você mesmo e tudo __________bem mais fácil. Além disso, 

__________processos seletivos buscam colocar a __________certa no lugar certo. 

“Se __________for preterido não significa que __________um mau profissional, mas 

que __________alguém mais aderente ao perfil __________”, diz. 

Na maioria das vezes, o perfil comportamental pesa mais do que competências 

técnicas ou capacidade intelectual. Por exemplo, uma pessoa mais introvertida pode 

não se desenvolver bem em um cargo que exija extroversão e uma pessoa que goste 

de fazer análises estatísticas pode não se sentir confortável em uma posição que exija 

criação. “Portanto, querer forçar um perfil só trará transtornos, no médio e longo 

prazos, para a empresa e para o profissional.” 

Resumindo, a dica geral é para a entrevista de primeiro emprego: mostre seus 

resultados, mostre sua trajetória e seu desenvolvimento, seja claro e sucinto, capriche 

no português e seja você mesmo! 

http://www.vagas.com.br/profissoes/oraculo/competencias-comportamentais-em-processos-seletivos/

